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Gastos de turistas devem ir a US$ 56 bi nos
Emirados
Análise da Câmara de Comércio e Indústria de Dubai mostra que turismo crescerá no
país árabe nos próximos anos e gerará US$ 56 bilhões em 2022. No ano passado,
15 milhões de pessoas visitaram o país.
Da Redação

São Paulo – Os gastos com turismo deverão aumentar nos próximos anos nos Emirados e
chegar a US$ 56 bilhões em 2022, segundo notícia publicada na Emirates News Agency
(WAM), com base em uma análise da Câmara de Comércio e Indústria de Dubai feita a partir de
dados do Business Monitor International e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC,
na sigla em inglês).
O levantamento aponta que os gastos de turistas vão
crescer 4,5% neste ano sobre o ano passado. Em 2016
as receitas de turismo foram de US$ 43,3 bilhões, dos
quais 77% vieram de viagens de lazer e 23% de
viagens de negócios. Segundo a pesquisa, 14,9
milhões de turistas visitaram os Emirados em 2016, com
crescimento de 4,9% nas chegadas.
A maior parte dos visitantes são do próprio Oriente
Médio, com 28,6% dos desembarques. O segundo
maior volume de turistas é da região Ásia-Pacífico, que
responde por 25,7% do turismo no país árabe, e o
terceiro grande grupo é da Europa, com 17,1% do total.
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Turistas: momento de lazer em praia de
Dubai

A WAM afirma que novos megaprojetos que chegam ao mercado dos Emirados Árabes Unidos
estão fomentando o turismo local e seguirão impulsionando o setor nos próximos anos. O país
vai abrigar a Expo 2020, exposição mundial organizada pelo Bureau International des
Expositions, que ocorrerá daqui três anos em Dubai. O emirado se prepara para receber 20
milhões de visitantes no ano do evento.

Além da infraestrutura criada para o evento, os Emirados receberão vários novos projetos, como
o Marsa Al Arab, um mega resort turístico que terá investimentos de US$ 1,7 bilhão e ficará nas
proximidades do Burj Al Arab, hotel de luxo famoso de Dubai. O emirado inaugurou no ano
passado o parque IMG Worlds of Legends, que deverá ter uma segunda fase ainda, além de
uma série de outros novos atrativos turísticos, shoppings e espaços culturais.
http://www.anba.com.br/

www.inovsi.com.br

