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PUBLITURIS

 

Turismo de Portugal promove
4.º webinar sobre Turismo
Acessível

Iniciativa decorre a 24 de fevereiro,
a partir das 10h30, através da
plataforma Teams.

14:07  TURISMO

 

PUBLITURIS

 

Impacto da COVID-19 na
imagem de Portugal preocupa
CTP

Francisco Calheiros, presidente da
CTP, teme que os recentes números
da COVID-19 em Portugal possam
atrasar a recuperação turística do
país.

14:07  TURISMO

PUBLITURIS

 

Depois do confinamento,
europeus anseiam pelas férias
de início de verão

54% dos entrevistados de uma
pesquisa promovida pela European
Travel Commission está a planear
viajar nos próximos seis meses.

14:07  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

PUBLITURIS

 

Madeira dá luz verde a
vacinados ou recuperados da
COVID-19

Através da apresentação do
certificado de vacinação ou do
comprovativo de recuperado até 90
dias, mais turistas passam a ser
elegíveis de entrada direta no
destino, sem necessidade de
testagem.

14:07  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

RTP 1

 

Bruxelas insta Portugal e outros
7 países da UE a fornecerem
dados para Céu Único Europeu

A Comissão Europeia instou hoje
Portugal e sete outros países da
União Europeia (UE) a cumprirem as
regras do Céu Único Europeu,
devendo fornecer e trocar
informação sobre os operadores
aeronáuticos q...

13:52  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

PORTUGAL
RESIDENT

 

Algarve Tourism Association
promotes region among British
event organisers

The Algarve Tourism Association
(ATA) held an online showcase last
week that aimed to promote the
region as a destination for
international events among 33 British
event organisers.13:47  TURISMO ALGARVE

TVI24

 

Os representantes do turismo
exigem medidas de apoio
urgente ao setor

Os representantes do turismo exigem
medidas de apoio urgente ao setor

12:04  TURISMO

 

JORNAL I

 

TAP. Acordo com sindicato prevê
a saída de 458 pilotos

O documento prevê a saída da
empresa (por despedimento ou
rescisão por mútuo acordo) de quase
200 pilotos e a transferência de
quase outros 200 para a Portugália.
Segundo o nosso jornal apurou, o
acor...

11:57  AVIAÇÃO E AEROPORTOS
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OBSERVADOR

 

Covid-19. AHRESP apela a
pagamento de apoios à retoma
relativos a 2020

A Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal
apelou à "regularização urgente" dos
processos de apoio à retoma de
2020. "Não podem existir atrasos
desta natureza."11:37  TURISMO

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

Restrições da pandemia
acentuam redução da atividade
económica em janeiro

Em Portugal, de acordo com a
estimativa rápida, o Produto Interno
Bruto em termos reais registou uma
variação homóloga de -5,9% no
quarto trimestre, face aos -5,7% do
trimestre anterior.11:32  TURISMO

PRESSTUR

 

ECS Capital põe à venda hotéis
NAU e centros comerciais La Vie

A ECS Capital colocou à venda dois
fundos de recuperação que incluem
os 20 hotéis geridos pela NAU Hotels
& Resorts e os centros comerciais La
Vie, um conjunto de activos avaliado
em 1,4 mil milhões d...11:07  TURISMO

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

Madeira dispensa testes a
vacinados e recuperados de
covid-19

Ficam dispensados de teste ao
coronavírus turistas vacinados e
recuperados de covid-19 (com
comprovativo até 90 dias de
validade). Os comprovativos de
vacinação e de recuperação devem
ser submetidos n...

10:57  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

PUBLITURIS

 

Receitas turísticas de 2020
descem 57,6% e ficam abaixo
de 8MM€

Valores acumulados de 2020 foram
divulgados esta quarta-feira, 17 de
fevereiro, pelo Banco de Portugal e
refletem o profundo impacto da
COVID-19 na atividade turística
nacional.10:42  TURISMO

 

DINHEIRO VIVO

 

UGT favorável a confinamento
até à Páscoa se for necessário

O secretário-geral da UGT, Carlos
Silva, afirmou hoje que o que
sucedeu no Natal não pode repetir-se
na Páscoa, manifestando-se
favorável à manutenção do
confinamento até à nova quadra
festiva se tal ...

09:47  TURISMO

DINHEIRO VIVO

 

Aviação: Air France-KLM com
perdas de 7,1 mil milhões em
2020

A Air France-KLM anunciou perdas de
7,1 mil milhões de euros em 2020,
um resultado "sem precedentes"
causado pela pandemia, que atingiu
duramente o setor dos transportes
aéreos e privou o grupo de doi...09:42  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Défice comercial regressa após
oito anos de excedentes

Covid pôs fim a uma das conquistas
do período da troika, quando o país
conseguiu exportar mais do que
importar

08:57  TURISMO

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Apoios estão “ultrapassados”
garantem patrões

Turismo e agricultores querem mais
medidas. UGT favorável a
confinamento até à Páscoa

08:42  TURISMO

 

JORNAL I

 

Passageiros nos aeroportos
nacionais caem 69,4%

França foi o principal país de origem
e de destino, diz INE.

08:32  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS
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JORNAL I

 

CDS quer amnistia fiscal para
coimas

O presidente do CDS defendeu o
alargamento do programa Apoiar a
todas empresas

08:07  TURISMO

 

DN

 

Alqueva a três metros da cota
máxima anima turismo,
agricultura e pesca

Do turismo à produção de energia, o
maior lago artificial da Europa
anuncia um 2021 generoso em
recursos hídricos. Autarcas de Portel,
Reguengos de Monsaraz e Alandroal
não escondem que é uma grande n...07:58  TURISMO

PÚBLICO

 

Ria de Aveiro: quinta da família
fundadora da Vista Alegre vai
ser um hotel de charme

Propriedade em Ílhavo tem 50
hectares de área, está plantada junto
à ria de Aveiro e tem uma longa
história para contar

07:57  TURISMO

 

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Pandemia empurra mais
licenciados para o trabalho
doméstico

Empresas e agências de
recrutamento notam também um
aumento acentuado de candidaturas
de desempregados da hotelaria e
restauração.

07:57  TURISMO

DN

 

Turismo perde mais de 10 mil
milhões de receita

Portugal perdeu mais de 10 mil
milhões de euros em receitas
turísticas no ano passado

07:52  TURISMO

 

DN

 

Défice comercial regressa oito
anos depois. Excedente externo
resiste

Pandemia acabou com uma das
conquistas do período da troika,
quando Portugal conseguiu exportar
mais do que importar. Queda do
turismo explica, em boa parte, este
recuo.07:47  TURISMO

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Intenção da Ryanair de travar
empréstimo do Estado à TAP
mais perto de fracassar

O tribunal da União Europeia negou
provimento aos primeiros dos 16
recursos interpostos pela “low-cost”
para anular a aprovação de ajudas
de Estado, que visaram também a
TAP07:42  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Receitas vindas dos maiores
mercados caem para metade

As receitas turísticas totalizaram 7,7
mil milhões de euros em 2020,
menos de metade do alcançado em
2019. Só entre os maiores
emissores, as receitas caíram 52%,
com destaque para o Reino Unido,
que d...

07:42  TURISMO

PÚBLICO

 

Universidade de Lisboa está a
mapear o território da cultura

A ausência de um conhecimento
efectivo da actividade cultural do país
e dos seus agentes é uma realidade
que vem sendo referida nos
últimos...

07:42  TURISMO

 

PÚBLICO

 

Balança externa piora, mesmo
assim mantém-se positiva em
2020

Mesmo num cenário de queda
abrupta do turismo, saldo externo foi
ligeiramente positivo em ano de crise

07:32  TURISMO
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PÚBLICO

 

Governo alarga prazo para
municípios acabarem com os
solos urbanizáveis

Diploma que vai a Conselho de
Ministros continua a prever
suspensão do acesso a fundos
comunitários para quem não cumprir
com o novo prazo, mais um, para
actualização dos Planos Directores
Municipais

07:12  TURISMO

 

PÚBLICO

 

Medidas de apoio à economia
“estão gastas”, diz
Confederação do Turismo

Presidente da República recebeu
parceiros sociais, depois de uma
reunião da Comissão Permanente de
Concertação Social

06:47  TURISMO

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Segurança Social recebeu 261
mil pedidos de apoio em janeiro
e fevereiro

A Segurança Social recebeu 261 mil
pedidos de apoios sociais
extraordinários em janeiro e
fevereiro, período durante o qual
foram pedidos apoios ao emprego
que abrangeram 431 mil
trabalhadores e 83 mi...

05:17  TURISMO

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

AHRESP denuncia atrasos nos
pagamentos do 'Apoio à Retoma
Progressiva'

"Com faturação quase inexistente,
não podem existir atrasos desta
natureza, que comprometem
severamente a sobrevivência de
milhares de negócios. É da máxima
urgência que sejam otimizados os
processos ...

05:12  TURISMO
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