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Comunicado do Conselho de Ministros | 15 de Setembro de
2022
Ministro da Economia e do Mar anunciou um pacote de medidas de mais de 1.400
milhões de euros para apoiar as empresas face à subida dos preços da energia e
para mitigação dos efeitos da inflação.
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Viagens e Turismo aumentam ano após ano à medida que o
tráfego de passageiros nos aeroportos da UE duplica
Irlanda, Reino Unido, Finlândia, Eslováquia e Islândia registaram os maiores
aumentos a nível de tráfego nos aeroportos da UE, ultrapassando os 145%. No resto
da Europa verificou-se um crescimento de 10,8%.
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Tecnologias que estão a mudar as viagens e turismo na fase
pós Covid
A recente crise de saúde global levou a um aumento na adopção de tecnologias que
melhoram a experiência de viagem. Documentação remota, veículos e robôs
autónomos, etiquetas electrónicas e check-in sem contacto são alguns dos
exemplos.
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Hotelaria de importantes destinos europeus superam os níveis
de rentabilidade de 2019
Alex Robinson, Director da STR, afirma que a taxa de ocupação hoteleira na Europa
ficou apenas a 10% dos níveis pré-pandemia. Berlim, Paris, Londres e Amesterdão
foram os destinos que mais se destacaram.
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Países que obtêm a maior parte das receitas do Turismo
mundiais
Relatório lançado pela WTTC revela que as receitas do turismo contribuíram com
10,3% para o PIB mundial. Estados Unidos, China e Alemanha são os três maiores
mercados com maior contribuição económica produzida pelo turismo.
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Os melhores locais de férias especiais activas na Europa. Um
deles é em Portugal
Hebrides, Ilhas Lofoten e também Ponta Delgada são dos lugares europeus mais
completos para os amantes de pesca, caminhadas e campismo. Descubra mais
sobre estes destinos imperdíveis.
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Possíveis Localizações para o Novo Aeroporto
Alcochete, Montijo e Santarém eram as hipóteses de localização para o Novo
Aeroporto. Surge agora uma quarta opção: Alverca. Assista à Reportagem da TVI.
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