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Há passageiros a esperar 4
horas para embarcar no
aeroporto de Lisboa

Há passageiros a esperar 4 horas
para embarcar no aeroporto de
Lisboa
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Na Madeira foi criada a primeira
operadora certificada de
observação responsável de
cetáceos

Na Madeira foi criada a primeira
operadora certificada de observação
responsável de cetáceos
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PÚBLICO

 

Greve do SEF provoca atrasos
de quatro horas no aeroporto de
Lisboa

De modo a “controlar os fluxos e
evitar maior aglomeração de
passageiros, o aeroporto conteve
sempre que necessário, o
desembarque de alguns voos”,
avançou a ANA11:12  AVIAÇÃO E AEROPORTOS
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E mais um Verão de pandemia,
os portugueses continuam a
preencher boa parte da
ocupação do Algarve em Agosto

E mais um Verão de pandemia, os
portugueses continuam a preencher
boa parte da ocupação do Algarve
em Agosto
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São os turistas portugueses que
estão a salvar a economia do
Algarve

São os turistas portugueses que
estão a salvar a economia do Algarve
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ECONOMIA ONLINE

 

Variantes fazem tremer
economia mas crescimento
mantém-se, com ajuda das
vacinas

Economistas admitem abrandamento
na economia devido ao impacto das
variantes da Covid-19, mas
recuperação económica parece certa.

09:17  TURISMO

CORREIO DA
MANHÃ

 

20 em protesto pelos animais

Manifestaçãoiunto ao Zoomarine
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JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Greve do SEF provoca atrasos
de quatro horas em Lisboa

Controlo de passageiros afetado no
Aeroporto Humberto Delgado

08:02  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

1/3



JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Cruzeiros de volta a Lisboa com
85,6% de portugueses

Depois de a pandemia ter suspendido
a atividade dos cruzeiros a partir de
14 de março de 2020 e até ao
passado dia 17 de maio, o porto de
Lisboa registou em julho último a
primeira escala de um navio ...07:37  DESTINOS TURISMO POR...
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Lisboa é a região onde o
alojamento turístico está com a
recuperação mais atrasada

O alojamento turístico de Lisboa e
Vale do Tejo teve em Junho uma
quebra de proveitos face a 2019,
pré-pandemia, de 74,7%, que é a
mais forte de todas as regiões
portuguesas, cuja quebra média foi
de ...
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Turistas franceses superam
britânicos nos gastos em
Portugal

No ano passado os franceses
deixaram em Portugal 1551 milhões
de euros, enquanto os britânicos
tiveram gastos de 1202 milhões dos
britânicos, passando a ocupar a
segunda posição15:27  TURISMO

 

JORNAL SOL

 

Turismo. Agosto no bom caminho

Cansados de confinamentos e de
férias estragadas, os portugueses
decidiram, este ano, aproveitar o
país. De norte a sul, há muitos hotéis
que já estão esgotados e os
responsáveis do setor têm boas
exp...
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Turismo. Portugal esgotado

Cansados de confinamentos e de
férias estragadas, os portugueses
decidiram, este ano, aproveitar o
país. De norte a sul, há muitos hotéis
que já estão esgotados e os
responsáveis do setor têm boas
exp...
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JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Sindicato anuncia adesão de
100% à greve parcial de
inspetores do SEF

A greve parcial dos inspetores do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), que começou ontem, registou
uma adesão de 100%
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TAP: falta de liquidez pressiona
Bruxelas

O alerta é dado pela Standard and
Poor’s, que ameaça baixar rating
caso plano de reestruturação não
seja aprovado. Governo tem até dia
19 para entregar ‘nova proposta’
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Turismo: de aquém a mais além?

Por: ANTÓNIO ABRANTES
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‘Os Descobrimentos portugueses
são matéria escolar em todo
mundo’

Quando se fala em turismo em
Portugal logo um nome de destaca:
André Jordan. O empresário acredita
que os projetos de luxo é que criam
emprego verdadeiro
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TURISMO AGOSTO NO BOM
CAMINHO

Cansados de confinamentos e de
férias estragadas, os portugueses
decidiram, este ano, aproveitar o
país. De norte a sul, há muitos hotéis
que já estão esgotados e os
responsáveis do setor têm boas
exp...
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Organização de defesa dos
animais faz vigília de protesto
frente ao Zoomarine

A Animal Save and Care Portugal
promove no domingo uma vigília
pacífica de protesto contra o uso de
golfinhos para espetáculos, em frente
ao Zoomarine, em Albufeira, no
Algarve, anunciou a organização...12:12  TURISMO

 

CORREIO DA
MANHÃ

 

Faturação ainda é baixa

Setor faturou de janeiro a junho 463
milhões de euros, menos 74% face
ao período pré-pandemia
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JORNAL DE
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Alojamento turístico com quedas
de 16% em hóspedes

O setor do alojamento turístico
registou 3,9 milhões de hóspedes e
9,4 milhões de dormidas no primeiro
semestre, menos 15,6% e 19,1%,
embora em junho tenha tido
crescimentos acentuados11:17  TURISMO

 

DINHEIRO VIVO

 

A máquina invisível para atrair
turistas

Braço tecnológico do Turismo de
Portugal, o NEST atua em várias
frentes só com três operacionais. Fica
na Covilhã, mas tem alcance sem
fronteiras

10:42  TURISMO

DINHEIRO VIVO

 

Políticos e chefes são as
profissões que mais crescem em
covid. Salários de topo disparam

Em plena pandemia, Portugal ganhou
75 mil cargos políticos, chefes e
gestores de topo, entre os quais
prevalecem os salários mais
elevados. A subida é de 27%, a
maior de todas as profissões. Grupo
de ...
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PÚBLICO

 

Turistas franceses superam
britânicos no topo dos gastos em
Portugal

Entre um recuo generalizado de
turistas estrangeiros, franceses
foram os que mais dinheiro deixaram
em Portugal. Sector ainda não sabe
se este Verão será melhor
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É sempre bom voltarmos onde
fomos felizes

PRAIA DA LUZ - BAÍA DA LUA -
ALGARVE
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