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Assinatura do Acordo de Médio Prazo para Melhoria dos
Salários e da Competitividade
No passado dia 9 de Outubro, Francisco Calheiros, Presidente da CTP, comentou a
assinatura do Acordo de Médio Prazo para Melhoria dos Salários e da
Competitividade.

   SAIBA MAIS   

CTP no Congresso da AHRESP
CTP marcou presença no Congresso da AHRESP. "Sustentabilidade, Utopia ou
Sobrevivência?" foi o tema deste Congresso que decorreu entre 14 e 15 de Outubro,
em Coimbra.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3MzzAlG
https://bit.ly/3CHs0Rc
https://bit.ly/3CHs0Rc


Turismo Europeu renasce: o Turismo quase a atingir os níveis
pré-pandémicos
O turismo na Europa está de novo em expansão. Espanha, Itália e Grécia registaram
valores muito próximos dos de 2019. Portugal destaca-se, tendo em Julho de 2022,
ultrapassado os números pré-covid com 1,8 milhões de chegadas de turistas.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3s1vxVG
https://bit.ly/3s1vxVG


Este verão, a nível global, as taxas de ocupação hoteleira
excederam os níveis pré-pandémicos
Com uma ocupação hoteleira de cerca de 70%, as taxas globais excederem os
níveis pré-pandémicos em 5% ao logo do Verão de 2022. Estima-se, ainda, uma forte
recuperação para o resto do ano, revelando uma confiança contínua dos
consumidores.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3VxaGHp
https://bit.ly/3VxaGHp


Tráfego de passageiros em Agosto na Europa -12% abaixo dos
volumes pré-pandémicos
O tráfego de passageiros na Europa aumentou 51% face a 2021. Os aeroportos da
Grécia, Luxemburgo e Islândia registaram uma recuperação total dos níveis pré-
pandémicos. Portugal, Espanha, Itália e Croácia aproximaram-se também destes
valores.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3yK9tTa
https://bit.ly/3yK9tTa


Ministros concordam em fazer avançar a economia circular e a
acção climática no turismo pan-europeu
A transformação e reconstrução do turismo em prol do desenvolvimento sustentável
é necessária. A adopção de uma economia circular no turismo trará também
vantagens competitivas para o sector, a nível de empresas, destinos e turistas.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3EVfVdU
https://bit.ly/3EVfVdU


Necessidade de padrões de sustentabilidade no transporte
aéreo
A aviação comercial é responsável por 2.5% das emissões de gases, sendo
necessário aplicar medidas sólidas que criem um padrão sustentável no sector. Em
2022, 53 aeroportos já dão acesso ao SAF, sendo a Europa líder nesta matéria.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3S82wCj
https://bit.ly/3S82wCj
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