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Francisco Calheiros marca presença na Apresentação da Pós-
Graduação em Gestão Estratégica do Turismo
Francisco Calheiros foi convidado de honra na Sessão de Apresentação da Pós-
Graduação em Gestão de Estratégia do Turismo, do ISCTE, afirmando que "o país
precisa do turismo e o turismo precisa da academia".

   SAIBA MAIS   

Análise CTP: Receitas Turísticas Agosto de 2022
Receitas turísticas de Agosto sobem 18,61%, face a 2019. Perante os aumentos
nominais e reais notados, crê-se que as receitas de 2022 excedam os valores pré-
covid, com um valor acumulado das receitas de Janeiro a Agosto 13,48% superior a
2019.
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Uma das 5 melhores viagens rodoviárias na Europa para este
Inverno é em Portugal
A Europa está cheia de destinos onde pode viver boas aventuras. Entre as 5
melhores rotas rodoviárias destaca-se a Ilha da Madeira, pelo seu clima ameno e
paisagens inigualáveis.
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Guerra na Ucrânia poderá vir a enfraquecer a recuperação do
turismo na Europa
O impacto da Guerra na Ucrânia atenuou os valores turísticos registados no Verão,
podendo pôr em causa a rápida recuperação do sector. Contudo, é estimado um
restabelecimento de 92% do tráfego aéreo europeu, face a 2019, no próximo ano.
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Porque precisa de uma VPN enquanto viaja
A actividade online de quem viaja deve ser cautelosa, pelo que uma rede privada
virtual se torna crucial. Permite, sobretudo, uma protecção dos dados do utilizador,
mas também, aceder a conteúdos de qualquer parte do mundo e até poupar dinheiro.
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7 previsões sobre como iremos viaja
Férias fora da caixa que criam uma sensação de regresso à sobrevivência, viagens
virtuais aos destinos mais icónicos, ou retiros silenciosos focados na saúde mental,
são alguns dos interesses para 2023.
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