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SIC NOTÍCIAS

 

O secretário-geral do PCP acusa
o Governo de esquecer as micro
e pequenos empresários no
Algarve

O secretário-geral do PCP acusa o
Governo de esquecer as micro e
pequenos empresários no Algarve
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A Associação do Alojamento
Local em Portugal pede mais
apoios para fazer face à crise
que o setor registou

A Associação do Alojamento Local em
Portugal pede mais apoios para fazer
face à crise que o setor registou

12:30  TURISMO

SIC NOTÍCIAS

 

O setor do turismo teve
prejuízos na ordem dos 100 mil
milhões de euros no ano
passado

O setor do turismo teve prejuízos na
ordem dos 100 mil milhões de euros
no ano passado

12:11  TURISMO

 

JORNAL DO
ALGARVE

 

Praia da Marinha eleita um dos
destinos mais românticos da
Europa

A Praia da Marinha acaba de ser
selecionada, por sítios de
comunicação especializada em
viagens, como um dos 16 destinos
mais românticos e seguros da
Europa, anunciou a Câmara Municipal
de Lagoa.

12:02  TURISMO  TURISMO ALGARVE

PUBLITURIS

 

Ethiad Airways já vacinou toda a
tripulação e pilotos contra a
COVID-19

Companhia aérea dos Emirados
Árabes Unidos tornou-se na primeira
transportadora em todo o mundo a
vacinar 100% dos trabalhadores com
maior exposição a contágios.

11:57  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

PUBLITURIS

 

UE estuda opções para facilitar
viagens este verão

Emissão de um certificado e testes
rápidos fiáveis são algumas das
opções.

11:57  TURISMO

PUBLITURIS

 

Aeroporto de Heathrow introduz
taxa COVID-19

Nova taxa tem o valor de 10 euros e
é aplicada a todos os passageiros
que voem à partida de Heathrow,
independentemente da companhia
aérea ou da duração da viagem.

11:57  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

EXECUTIVE DIGEST

 

Turismo: 12,3 milhões de
dormidas de não residentes em
2020. O valor mais baixo dos
últimos 36 anos

O setor do turismo registou 12,3
milhões de dormidas de não
residentes em 2020, sendo este o
valor mais baixo dos últimos 36 anos,
segundo dados hoje divulgados pelo
Instituto Nacional de Estatística ...11:37  TURISMO
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DN

 

Do certificado de imunidade ao
teste rápido. UE estuda opções
para facilitar viagens no verão

Thierry Breton, que reconheceu que
as autoridades do turismo em vários
países europeus estão a pedir
medidas para permitir viagens, disse
que se estuda a possibilidade de
emissão de um certificado.11:37  TURISMO

 

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Alojamento perde quase 3 mil
milhões de euros de receitas em
2020

Os estabelecimentos de alojamento
turístico nacionais registaram um
total de 26 milhões de dormidas no
conjunto de 2020, o número mais
baixo desde 1993.

11:37  TURISMO

JORNAL
ECONÓMICO

 

Desde 1984 que hotéis em
Portugal não registavam um
número tão baixo de turistas
estrangeiros

O INE divulgou hoje os dados
relativos ao sector turístico em
Portugal em 2020. As dormidas de
não residentes atingiram o valor mais
baixo em 36 anos. Já as dormidas de
residentes registaram o nível m...11:32  TURISMO

 

OBSERVADOR

 

Certificado de imunidade ao
coronavírus é uma das opções
que a UE estuda para facilitar
viagens este Verão

Segundo o comissário europeu para
o Mercado Interno, as autoridades
turísticas dos estados-membros estão
a pedir medidas para permitir
viagens no verão. Para tal, Thierry
Breton aponta duas condições.11:17  TURISMO

NOTÍCIAS AO
MINUTO

 

Há o "risco" de perder o
investimento feito em formação
profissional

A secretária-geral da AHRESP
manifestou-se preocupada com a
possibilidade de perda do
investimento em formação
profissional feito na restauração e
hotelaria nos últimos tempos, com a
saída de trabalha...

11:12  TURISMO

 

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Palácio do Governador e mais
nove hotéis colocados à venda
por mais de mil milhões

O portefólio dos hotéis NAU, que
inclui o Palácio do Governador e mais
nove unidades hoteleiras, foi
colocado à venda, juntamente com
os centros comerciais La Vie, por um
preço superior a mil milhões ...10:37  TURISMO

DINHEIRO VIVO

 

Covid-19: UE estuda várias
opções para facilitar viagens
este verão

O comissário europeu para o
Mercado Interno, Thierry Breton,
explicou hoje que está a ser
estudado "um conjunto de
recomendações" para viajar sem
restrições no verão, incluindo um
certificado de imuni...

10:32  TURISMO

 

JORNAL I

 

Portugal proíbe voos vindos do
Brasil mas abre portas a escalas

Portugal prolongou até 1 de março a
suspensão de voos de e para o Brasil
devido às novas variantes de covid-
19, mas aponta para opções de voos
com escalas em outros países.

08:47  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

“Admitimos alguma redução da
dívida pública em 2021”

Apesar do agravamento da crise
sanitária e económica, o ministro das
Finanças continua a prever uma
redução da dívida pública este ano.
Quanto à execução de 2020, garante
que o Governo gastou o que er...07:22  TURISMO

 

EXECUTIVE DIGEST

 

'Hotéis quarentena' começam a
funcionar hoje no Reino Unido.
Custos rondam os 2000€

A partir desta segunda-feira, dia 15,
os viajantes que cheguem ao Reino
Unido de países da “lista vermelha”
têm de pagar 1750 libras (cerca de
1993 euros) para cumprir o período
de quarentena de dez d...07:17  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS
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TVI24

 

Sem turismo, taxistas unem-se
para entregar medicamentos no
Algarve | TVI24

No Algarve, sem turistas, os taxistas
estão praticamente parados. Uma
cooperativa de táxis assinou uma
parceria com a autarquia de Faro
para levar medicamentos da
farmácia aos utentes.15:57  TURISMO  TURISMO ALGARVE

 

NIT

 

Já há pacotes para férias no
Algarve — 8 dias a partir de
170€

Pode começar a sonhar com o verão,
com pacotes que em muitos casos
ajudam na atual incógnita: só são
pagos mais perto da data.

15:35  TURISMO  TURISMO ALGARVE

JORNAL
ECONÓMICO

 

Balanço: TAP viu voar quota de
mercado para a maior parte da
concorrência

Companhia de bandeira transportou
menos 13 milhões de passageiros
nos aeroportos nacionais em 2020.
Impacto da pandemia foi pior do que
para a maioria das outras
companhias que voam para Portugal.15:12  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL I

 

Turismo: Carnaval e Páscoa
perdidos

Quando se começou a fazer contas
aos prejuízos da pandemia no
turismo, muitos apontavam para uma
recuperação já na Páscoa deste ano.
No entanto, face às restrições, esse
período já é dado como perdido...13:57  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

JORNAL I

 

Pilotos da TAP perdem milhões e
podem travar acordo

O acordo entre Governo, TAP e SPAC
pode estar em risco. O corte nos
salários tira a cada piloto da
companhia centenas de milhares de
euros até 2024. E nem os
despedimentos neste período estão
ainda co...

11:17  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

DN

 

O futuro radioso: TAP,
aeroporto, comboio...

Por Daniel Deusdado

10:52  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

DN

 

Quando o Carnaval não sai à rua

PANDEMIA Em Portugal, os três dias
de festa ficam neste ano marcados
pelas memórias.

10:42  TURISMO

 

JORNAL I

 

Europa. Após onda de
confinamentos, alguns países
traçam caminhos para reabrir

A Alemanha vai abrir gradualmente,
a Áustria aposta em testes em massa
e Castela-Mancha vai ter códigos QR.
E cada vez mais franceses acorrem
às esplanadas de Madrid.

10:17  TURISMO

CORREIO DA
MANHÃ

 

Sobe e Desce

CATARINA MARTINS | RUI RIO

09:17  TURISMO

 

CORREIO DA
MANHÃ

 

Moratórias dependem da Europa

BANCA Extensão do prazo moratório
dos créditos depende de decisão da
Autoridade Bancária Europeia, que
ainda não deu sinal nesse sentido

08:37  TURISMO

3/6



PÚBLICO

 

Máscaras, modelos matemáticos
e panƍetos políticos. Como se
vai contar a história da covid-
19?

Com exposições canceladas e sem
visitantes, os museus, um pouco por
todo o mundo, começaram a recolher
material para contar no futuro como
foi a pandemia da covid-19. Do Porto
ao Illinois, passando po...08:02  TURISMO

 

PÚBLICO

 

Alemanha reanima Trans Europe
Express

Ligações ferroviárias unirão principais
cidades europeias

07:37  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

PÚBLICO

 

O Carnaval passa-se em casa e
reinventa-se online

A pandemia tem cancelado todas as
festividades e o seu próximo alvo é o
Carnaval. Mas a festa faz-se, não na
rua, mas em casa

07:27  TURISMO  DESTINOS TURISMO POR...

 

SIC

 

Vão continuar suspensos até um
de Março, os voos com destino
ou origem no Reino Unido e no
Brasil

Vão continuar suspensos até um de
Março, os voos com destino ou
origem no Reino Unido e no Brasil

05:49  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

JORNAL
ECONÓMICO

 

Leão afasta Retificativo devido
ao Novo Banco e diz que 1.200
milhões serão insuficientes para
a TAP

Impacto da pandemia na
transportadora aérea leva a que
esteja em análise quanto mais será
necessário. Por outro lado, o ministro
das Finanças assume querer
reconduzir Paulo Macedo na Caixa
Geral de De...

21:52  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL
ECONÓMICO

 

Ministro das Finanças antecipa
"crescimento robusto" a partir
do verão e manutenção de
apoios "custe o que custar"

Entrevistado pela Antena 1 e pelo
"Jornal de Negócios", João Leão
afirmou que taxa de desemprego de
6,8% em 2020 "mostra o sucesso das
medidas do Governo".

21:12  TURISMO

JORNAL SOL

 

Curtas

Bruxelas baixa previsões |
Exportações e importações recuam |
Produção cai 12,5% em janeiro |
Taxa sobe para 6,8% em 2020

15:37  TURISMO

 

JORNAL SOL

 

PILOTOS DA TAP PERDEM
MILHÕES E PODEM TRAVAR
ACORDO

O acordo entre Governo, TAP e SPAC
pode estar em risco

15:27  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

JORNAL SOL

 

‘Há um esforço demasiado
elevado para manter os milhares
postos de trabalho’

FRANCISCO CALHEIROS
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DO
TURISMO PORTUGUÊS (CTP)

15:22  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

JORNAL SOL

 

TURISMO: CARNAVAL E PÁSCOA
PERDIDOS

Quando se começou a fazer contas
aos prejuízos da pandemia no
turismo, muitos apontavam para uma
recuperação já na Páscoa deste ano.
| Turismo sem atividade

15:22  TURISMO  TURISMO ALGARVE
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JORNAL SOL

 

RESTAURAÇÃO EM DESESPERO

Há cerca de um ano encerrados ou a
funcionar sob apertadas restrições,
empresários da restauração e
hotelaria dizem estar aflitos

14:32  TURISMO

 

DINHEIRO VIVO

 

É essencial união para atrair e
fixar população no interior
centro do país | Turismo ainda é
um setor subaproveitado

É essencial união para atrair e fixar
população no interior centro do país |
Turismo ainda é um setor
subaproveitado

13:22  TURISMO  DESTINOS TURISMO POR...

ECONOMIA ONLINE

 

Estado adjudica 12 imóveis para
fins turísticos através do Fundo
Revive Natureza

Está prevista a criação de 50
empregos. Oito dos 12 projetos são
destinados a alojamento para fins
turísticos, dois a restauração e dois a
atividades de animação e lazer de
âmbito turístico.13:17  TURISMO

 

DINHEIRO VIVO

 

Luís Castro Henriques “Temos
de olhar a Europa como o nosso
mercado interno”

Melhorar a marca Portugal para
captar investimento lá fora e abrir
destinos de exportação são
prioridades para o líder da AICEP

13:02  TURISMO

DINHEIRO VIVO

 

Termas querem estar na linha da
frente para o pós-covid

Norte aposta na promoção da sua
rede de estâncias termais e prepara
o lançamento de programas de
reabilitação respiratória e motora
para quem já passou pela doença.

12:52  TURISMO

 

DINHEIRO VIVO

 

Eugénio Fernandes “Apoio à TAP
distorce a concorrência e não é
justo”

CEO da companhia aérea
euroAtlantic mostra-se preocupado
com a falta de apoios à aviação
privada.

12:42  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

ECONOMIA ONLINE

 

Diretor de operações de voo da
TAP manifesta “elevada
preocupação” quanto à
reestruturação

Carlos Damásio, diretor de
operações de voo da TAP, alerta que
“o clima atual de enorme
instabilidade e incerteza em nada
contribui para o exercício tranquilo,
focado e seguro da atividade de
voo".

12:32  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

DN

 

Excluídos dos apoios: são
artistas mas não conseguem
prová-lo

CRISE Pandemia deixou a nu a
precariedade gritante que existe em
grande parte da indústria cultural.

12:22  TURISMO

DN

 

Lisboa duplica oferta de
bicicletas. Utilização subiu 50%
num ano

MOBILIDADE Enquanto o transporte
público cai 60% em Lisboa, a
micromobilidade está em alta

12:07  TURISMO

 

JORNAL DE
NEGÓCIOS

 

Que voos pode fazer de e para
Portugal e em que condições?

As ligações aéreas entre Portugal e
Reino Unido e Brasil continuam
suspensas.

11:37  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

5/6



SAPO

 

Quarentena em hotéis no Reino
Unido afeta famílias, estudos e
trabalhos

Quando saiu de Portugal na segunda-
feira em direção ao Reino Unido,
onde trabalha, Nuno Vicente avisou a
mulher e dois filhos que poderão
passar-se muitos meses até poder
visitá-los novamente.11:32  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

ECONOMIA ONLINE

 

Pilotos preparam-se para
chumbar acordo com a TAP na
próxima semana

Os termos geraram desagrado entre
os associados do SPAC e várias
fontes garantem ao ECO que se
espera um chumbo. A TAP diz que
não há lugar a renegociação e que o
regime sucedâneo é a alternativa.10:57  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

PÚBLICO

 

Paragem obrigatória: o que
fazem os chefs em tempos de
pausa forçada?

As restrições que têm afectado o
funcionamento dos restaurantes
obrigaram muitos profissionais do
sector a lidar com um tempo que lhes
era raro.

09:27  TURISMO  TURISMO ALGARVE

 

PÚBLICO

 

Os “passaportes de vacinação”
serão ou não a solução para
voltarmos a viajar?

Há quem aponte a falta de provas e
quem alerte para os riscos de
equidade e segurança...

09:27  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

PÚBLICO

 

Restaurantes alertam: “Os
apoios não estão a chegar”

Na Weat, voluntários preparam
refeições para médicos e enfermeiros
| Movimento Sobreviver a Pão e
Água saiu dos holofotes mas está
activo | Programa Apoiar só cobre
dois terços dos custos fixos na res...07:42  TURISMO
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