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DESTAK

 

PRR: Plano é "de um Governo à
defesa" para "pura e
simplesmente" gerir verbas -
Turismo do Centro

O presidente do Turismo Centro de
Portugal, Pedro Machado, lamentou
hoje que o país tenha um Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) "de
um Governo à defesa", para "pura e
simplesmente" gerir as verb...17:57  TURISMO  DESTINOS TURISMO POR...

 

EXECUTIVE DIGEST

 

SEF não sabe do paradeiro da
maioria dos marroquinos que
desembarcou no Algarve

A maioria dos 95 migrantes
marroquinos que desembarcaram no
Algarve estão em «parte incerta»,
com o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras a desconhecer o seu
paradeiro.17:17  TURISMO

JORNAL
ECONÓMICO

 

Easyjet de olhos postos na
primavera de 2022. Há voos a
partir de 14,99 euros

A companhia aérea aproveitou
também para esclarecer que, face à
distância temporal até às datas
presentes na campanha promocional
"os clientes podem reservar agora
para o final deste ano com a
confian...

17:12  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

Alojamento Local com falta de
"oxigénio" pede reforço ao
Governo

O presidente da Associação do
Alojamento Em Portugal (ALEP) pediu
hoje ao Governo um reforço
"emergente" de apoios às micro e
pequenas empresas, porque
precisam de "oxigénio" para resistir à
"reta fin...

17:12  TURISMO

NOTÍCIAS AO
MINUTO

 

TAP: "Não me passa pela cabeça
que o plano não seja aprovado
em Bruxelas"

O presidente do Conselho de
Administração da TAP, Miguel
Frasquilho, disse hoje que não lhe
"passa pela cabeça" que o plano de
reestruturação "não seja aprovado
em Bruxelas" e que ele é
"absolutamente...

17:07  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

RTP 3

 

No Algarve, os hotéis estão sem
qualquer perspetiva para o
Verão

No Algarve, os hotéis estão sem
qualquer perspetiva para o Verão

15:57  TURISMO ALGARVE

FUGAS

 

Agências de viagens escolhem
Madeira como “Destino
Preferido” em 2021

A Associação Portuguesa dos Agentes
de Viagens e Turismo tinha
distinguido o arquipélago em 2020,
mas o coronavírus estragou os
planos. Uma aposta redobrada num
“momento ideal” para “a superação
dos d...

15:47  TURISMO

 

AMBITUR

 

ECTAA: recusa das companhias
aéreas em reembolsar agências
de viagens tem de parar |
Ambitur

Desde o início da pandemia da
Covid-19 que a ECTAA tem pedido
insistentemente às companhias
aéreas que cumpram com as suas
obrigações de reembolso para
permitir que as agências de viagens
possam reemb...

15:42  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS
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VISÃO

 

TAP: Esforços dos trabalhadores
têm “de perdurar” ou em 2025
temos “mesmo problema” —
CEO

O presidente da Comissão Executiva
(CEO) da TAP, Ramiro Sequeira,
considerou hoje que os esforços que
os trabalhadores estão a fazer têm
"de perdurar no tempo", caso
contrário "em 2025 estamos outra
v...

14:37  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

VISÃO

 

Covid-19: Companhias aéreas
insistem em testes rápidos nos
aeroportos

A RENA -- Associação das
Companhias Aéreas em Portugal
insistiu hoje na implementação de
testes rápidos para a covid-19 nos
aeroportos, salientando ainda que é
urgente uma redução harmonizada
das rest...

12:57  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

PUBLITURIS

 

Madeira repete estatuto de
Destino Preferido da APAVT

O Destino Preferido da APAVT é um
projeto anual que visa dinamizar os
fluxos turísticos para um determinado
destino.

12:32  TURISMO

 

PUBLITURIS

 

Companhias ‘low-cost’ liderarão
a recuperação pós-COVID

O modelo de companhia aérea low-
cost levará à recuperação pós-
COVID e ajudará a revitalizar a
procura, segundo revela uma análise
da GlobalData que adianta ainda que
“medidas frugais de corte de custo...12:32  TURISMO

JORNAL
ECONÓMICO

 

Grécia pressiona UE para agir
rapidamente quanto aos
passaportes de vacina

Para o Governo de Atenas, alguns
países da UE "estão preocupados
com o agora", em vez de planearem
a recuperação económica no verão.

12:12  TURISMO

 

RTP 3

 

No Algarve caem as reservas em
hotéis sem perspetivas positivas
para o Verão

Os empresários do setor dizem que a
chave para a confiança dos turistas é
a vacinação

11:35  TURISMO ALGARVE

EXPRESSO

 

TAP: 60 pilotos propõem acordo
alternativo. Jaime Prieto, ex-
presidente do SPAC, é um dos
signatários

São 60 o número pilotos signatários
de uma proposta alternativa ao
acordo de emergência assinado entre
o Sindicato dos Pilotos da Aviação
C ivil (SPAC) e a TAP no início de
fevereiro, Entre eles está J...11:32  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

"TAP suspendeu 93% da
operação em fevereiro e março
prevê-se similar", diz Ramiro
Sequeira

"O mercado do transporte aéreo
como conhecemos antes da crise da
pandemia não voltará", sendo
necessário fazer uma reestruturação
rigorosa da TAP para que "os atuais
problemas não continuem em 2025",
...

11:32  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

EXPRESSO

 

Ramiro Sequeira e Miguel
Frasquilho ouvidos no
Parlamento sobre
reestruturação da TAP

Requerimentos do PSD e da Iniciativa
Liberal obrigam responsáveis da TAP
a dar esclarecimentos sobre o plano
de reestruturação e as negociações
com trabalhadores

11:18  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

DINHEIRO VIVO

 

Linha do Turismo de Portugal
para apoiar micro e pequenas
empresas reforçada em 20
mihões

O governo autorizou um reforço de
20 milhões de euros da linha que
apoia a tesouraria das micro e
pequenas empresas de turismo.

11:17  TURISMO
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JORNAL
ECONÓMICO

 

Madeira eleita destino favorito
da APAVT

O secretário regional do Turismo e
Cultura considerou que esta distinção
é "um momento de grande felicidade
e consideração com a Madeira, e que
este é o momento ideal "para
promover a superação dos de...11:15  TURISMO

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

Portugueses estão a adiar
decisões e investimentos devido
à pandemia

Os receios dos portugueses para o
ano de 2021 deve-se ao "aumento do
seu desconforto financeiro", face ao
contexto pandémico. Mais de 19%
está numa situação financeira
fragilizada. Antes da pandemia, ...10:52  TURISMO

RTP 1

 

No Algarve, as reservas nos
hotéis estão a ser adiadas ou
mesmo canceladas

No Algarve, as reservas nos hotéis
estão a ser adiadas ou mesmo
canceladas

10:32  TURISMO ALGARVE

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

UE vai distribuir 60 mil passes
de interrail para jovens com 18
anos em 2022

O programa da DiscoverEU vai abrir
as inscrições em outubro do presente
ano e os participantes selecionados
vão poder viajar por um período de
30 dias entre março de 2022 e março
de 2023.10:32  TURISMO

PUBLITURIS

 

“O Algarve fica-te bem.
Sempre!” é a nova ação de
marketing digital da região

Ação desafia os algarvios a
tornarem-se embaixadores do
Algarve, usando imagens da região
como fundo nas plataformas de
comunicação online.

09:52  TURISMO  TURISMO ALGARVE

 

CORREIO DA
MANHÃ

 

Pressão aumenta

PILOTOS Advogados advertem para
efeitos de “regime sucedâneo” |
ADMINISTRAÇÃO Fala hoje

09:32  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Turismo de Portugal tem mais
20 milhões para pequenas
empresas

A linha de crédito do Turismo de
Portugal para apoiar a tesouraria das
micro e pequenas empresas do setor
foi reforçada em 20 milhões de euros
e soma agora 120 milhões

09:22  TURISMO

 

JORNAL I

 

Turismo. Governo reforça linha
de apoio em 20 milhões de
euros

Ministério de Siza Vieira esclareceu
que linha passa a contar com 120
milhões de euros

09:12  TURISMO

DN

 

BREVES

Mais 20 milhões na linha para o
turismo

08:47  TURISMO

 

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

TAP triplica tarifa no voo
humanitário Brasil-Lisboa

Foram pedidos 1800 euros por
passageiro aos que tinham bilhetes
de regresso a Portugal de outras
companhias

08:32  AVIAÇÃO E AEROPORTOS
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PÚBLICO

 

Número de desempregados sobe
para máximo de Maio de 2017

Dados de Janeiro apontam para mais
de 424 mil desempregados. O
Algarve é a região mais penalizada.
As mulheres sofrem mais

08:18  TURISMO ALGARVE

 

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Governo reforça linha de apoio
ao turismo

O Governo reforçou a linha de apoio
à tesouraria das micro e pequenas
empresas do turismo em 20 milhões
de euros, passando agora a ter uma
dotação de 120 milhões de euros,
anunciou o Ministério da Eco...08:07  TURISMO

RENASCENÇA
ONLINE

 

Londres proíbe viagens ao
estrangeiro pelo menos até 17
de maio - Renascença

Além de ser proibido fazer férias ou
viajar sem um motivo válido para o
estrangeiro, todas as pessoas que
chegam ao Reino Unido são
obrigadas a apresentar um teste ao
novo com resultado negativo feito...07:57  TURISMO

 

ECONOMIA ONLINE

 

Pandemia tirou 37,5 milhões de
euros em taxa turística às
autarquias

Num ano em que as receitas com o
turismo diminuíram quase 70%, o
montante que as autarquias
encaixaram com a taxa turística
também caiu a pique.

07:37  TURISMO
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