


“There’s no bad weather. Only good and bad 
clothes”















Winter is great in Scandinavia!



Portugueses são os que menos praticam exercício físico com frequência 
em 21 países

Agência Lusa / Portugal / 25 Out 2016
Portugal tem a mais baixa percentagem de pessoas que praticam 

exercício físico frequentemente num conjunto de 21 países europeus, 
segundo um novo estudo hoje divulgado. O “European Social Survey”, 
que analisa as atitudes quanto à saúde física e mental em 21 países, 

mostra que apenas 13,1% dos homens portugueses e 11,5% das 
mulheres praticam exercício físico com frequência.

Portugal e a Hungria surgem como os países com menos praticantes 
regulares de atividade física frequente (realizada três a quatro vezes por 

semana). 
Os nórdicos são os que mais se preocupam com o exercício regular 
Os dados do estudo europeu, recolhidos em 2014 e 2015, exibem a 

Finlândia, a Noruega, a Suécia e a Irlanda como países com os melhores 
indicadores no exercício físico praticado por ambos os sexos.
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Principais destinos Inverno - Noruega
1. Gran Canaria (1)
2. Bangkok (3)
3. Tenerife (2)
4. London (5)
5. Phuket (4)
6. Amsterdam (12)
7. København (6)
8. Lanzarote (7)
9. Tokyo (ny)
10. Singapore (10)

Principais países - Noruega:
1. Spania (1)
2. Thailand (2)
3. USA (3)
4. Storbritannia (4)
5. Tyskland (5)
6. Nederland (9)
7. Danmark (6)
8. Portugal (12)
9. Japan (11)
10. Frankrike (8)
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A imagem de Portugal

Apesar de Portugal ser um destino natural para vários países, ele terá
ainda que percorrer um longo caminho até assumir-se como tal - um
destino “must go” -, na mente dos países nórdicos.
Segundo um estudo recente, o Travel Image 2015, Portugal encontra-
se na 14ª posição entre 101 destinos de viagem preferidos pela
população nórdica. Em 2014, Portugal ocupava a 17ª posição, tendo
subido três posições.
Classificação da imagem de Portugal em 2015:
PAÍSES NÓRDICOS: 14º (17º em 2014)
Informações por país:
SUÉCIA: 17º (16º em 2014)
DINAMARCA: 12º (12º em 2014)
NORUEGA: 10º (14º em 2014)
FINLÂNDIA: 14º (19º em 2014)
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