FATOS + ESTATÍSTICAS
A República Dominicana é bem conhecida por sua rica diversidade. Com praias deslumbrantes,
montanhas exuberantes e uma população calorosa e colorida, o país reúne todas as qualidades
que vão deixar em você uma impressão para a vida toda. Cercado pelo Oceano Atlântico ao
norte e pelo Mar do Caribe ao sul, esse país tropical e paradisíaco tem cerca de 1.600 km de
costa, ao longo dos quais as praias de areias brancas e águas azul-turquesa marcam apenas o
começo de uma oferta de turismo requintada e diversificada.
Localização e Geografia: A República Dominicana ocupa os dois terços ao leste da grande ilha
de Hispaniola, que também abriga a República do Haiti. É o segundo maior país do Caribe,
compreendendo uma área de 49.967 quilômetros quadrados.
População: O país tem uma população de mais de 10 milhões de pessoas.
Capital: A capital histórica e sofisticada da República Dominicana, Santo Domingo, tem uma
população de quase 3 milhões e é a mais antiga do Novo Mundo. Sua Cidade Colonial foi
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1990.
Governo: A estrutura política do país é baseada nos princípios da democracia (democracia
representativa). A cada quatro anos, o país elege seu presidente, seu vice-presidente e seus
legisladores.
Língua: O espanhol é a língua oficial. Porém, você ficará surpreso com o fato de que a maioria
dos funcionários em hotéis e destinos turísticos fala relativamente bem os idiomas inglês,
francês, alemão e italiano, entre outros. Se os visitantes pretendem aventurar-se além dos polos
turísticos, é útil aprender algumas frases básicas de espanhol.
Moeda: O peso dominicano (RD$) é a moeda oficial. Os principais cartões de crédito e dólares
americanos são aceitos em muitas áreas turísticas do país. Caixas eletrônicos podem ser
encontrados em todo o país e na maioria dos resorts.
Clima: O país desfruta de um clima quente e tropical o ano todo. A temperatura média durante
todo o ano é de 25°C a 31°C. A estação mais fria vai de novembro a abril, enquanto a mais quente
vai de maio a outubro. A estação prolongada de chuvas vai geralmente de junho a novembro, e
a estação seca, de dezembro a maio.
Horário: O fuso horário local é o horário do Caribe Oriental (GMT -0400). A República
Dominicana não observa o horário de verão.
Religião: A religião consiste principalmente de católicos romanos, mas também inclui
protestantes, adventistas do sétimo dia, batistas e mórmons, entre outros.
Código de Telefone: O código de acesso internacional é +1 e os códigos de área locais são:
+1809, 829 e 849.
Topografia: O país é principalmente montanhoso, com desertos nas regiões do extremo oeste.
A cordilheira principal é a Cordillera Central. O país tem a montanha mais alta das Índias
Ocidentais: o Pico Duarte, a 3.098 metros, e o lago mais baixo, o Lago Enriquillo, a 46 metros
abaixo do nível do mar. O Yaque Del Norte, o Yaque Del Sur e o Yuna são os principais rios.

Economia: Tradicionalmente, a economia tem sido baseada em agricultura, mineração,
comércio e serviços. Porém, a maior parcela é principalmente proveniente da agricultura, com
o açúcar, o café e o tabaco como as principais culturas de exportação.
Turismo: Em 2018, as chegadas de turistas aumentaram novamente, com 6.568.888 milhões de
visitantes escolhendo o país como destino de férias, o que corresponde a um aumento de 6,2 %
mas chegadas previstas para 2017.
O destino mais popular continua sendo Punta Cana, na Costa Leste, já que seu aeroporto
internacional recebeu mais de 3.891.327 chegadas de não residentes em 2018. O segundo
aeroporto mais visitado é o Aeroporto Internacional Las Américas, em Santo Domingo, com mais
de 897.579 chegadas, seguido pelo Aeroporto Internacional Gregorio Luperón (407.568), em
Puerto Plata (a Costa Norte), Aeroporto Internacional El Cibao (232.636), na região Central, o
Aeroporto Internacional de La Romana (91.734), também na Costa Leste, o Aeroporto
Internacional El Catey (95.196), em Samaná (no Litoral Nordeste) e o Aeroporto Internacional La
Isabela (12.521), em Santo Domingo.
Em 2018, as chegadas de turistas de todo o mundo incluíram 2.334.987 visitantes dos EUA,
904.460 do Canadá, 221,058 da França; 219,027 da Argentina; 218,941 da Rússia; 216,528 da
Alemanha; 185,929 da Inglaterra; 159,210 da Espanha; 130,004 do Brasil e 114,418 do Chile.
A República Dominicana tem o maior número de destinos de cruzeiros no Caribe: Santo
Domingo, La Romana, Puerto Plata, Samaná e Punta Cana. Em 2018, 498 navios de cruzeiro e
1.357.158 passageiros chegaram de Miami, Tampa e Fort Lauderdale, entre outros portos.

