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Relatório 2016 ICCA - International Congress and Convention Association 

 

 
Portugal sobe duas posições e entra no top 10 mundial  

na organização de congressos e incentivos 
 

No relatório da Associação Internacional de Congressos e Incentivos, relativo a 

2016, Portugal sobe dois lugares no ranking mundial dos países que mais 

recebe e organiza congressos e convenções, o que classifica o nosso país no 

10.º lugar desta lista. A nível europeu, Portugal mantém a sétima posição. 

 

Na classificação das cidades, Lisboa manteve-se no top ten europeu e mundial. 

Encontra-se assim em oitavo lugar na tabela europeia e, em nono, a nível 

mundial. 

 

O Porto subiu quatro posições, em termos europeus, onde está agora na 20.ª 

posição. Na classificação mundial, a subida foi de 11 lugares para o 31.º lugar.  

 

Destaque ainda para Cascais que sobe dois lugares na tabela da Europa, para 

a 73ª posição. Coimbra sobe 75 lugares na classificação europeia e 155 na 

mundial, para os lugares 116 e 218 respetivamente. 

 

Estes resultados vêm ao encontro dos objetivos do Turismo de Portugal, que 

tem desenvolvido esforços no sentido de captar eventos por todo o país 

promovendo, desta forma, a desconcentração da procura turística.  
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Sobre o Turismo de Portugal  

Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, agregando 
numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, 
desde a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa.  

Info: turismodeportugal.pt  

 

8 de maio de 2017 
 

 

 
Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal 
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