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A1  
SIC

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 85223241

 
03-03-2020 13:40

1 1 1

Impacto do coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a0a0459-5fc7-43c6-a7fe-

124936765f72&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo algarvio está a resistir ao impacto do coronavírus, pelo menos por enquanto. Mas os
empresários da hotelaria, por exemplo, também uma quebra já na Páscoa.
Comentários de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-03-03 14:11
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A2 Coronavírus não afeta reservas no Algarve mas empresários receiam quebra na
Páscoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/03/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38523ca5

 
Setor hoteleiro no Algarve aguarda recomendações específicas da Direção-Geral da Saúde.
 
O coronavírus não está a afetar as reservas na hotelaria algarvia, mas o receio dos empresários é de
que possa haver uma quebra na procura para o período da Páscoa.
 
O Turismo do Algarve assegura que a Direção-Geral da Saúde se prepara para fazer chegar ao setor
recomendações específicas, à semelhança do que tem acontecido para outras atividades.
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A3

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:47

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85221730

 
03-03-2020 12:07

Surto de coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f855787c-74a3-493d-b1d4-

75f61d97685a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As quebras mais visíveis são no setor do turismo e já se sentem nos Açores.
Declarações do presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna;
Fernando Neves, Associação de Hotelaria de Portugal.
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A4

 
Antena 1

 	Duração: 00:05:06

 	OCS: Antena 1 - Contas do Dia

 
ID: 85216683

 
03-03-2020 08:51

"Contas do dia"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c0d0559-e88d-4865-ac6e-

933eca26ecc1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nicolau Santos faz contas ao Covid-19 e fala das eleições nas eleições dos democratas nos EUA.
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A5

 
TSF

 	Duração: 00:02:10

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 85214633

 
03-03-2020 07:02

Coronavírus - Impactos na economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bc87ed8-c7a4-48d4-9444-

e6c58886b29f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo deve hoje publicar uma nova portaria que garanta ao trabalhador que tenha que ficar em
casa de quarentena, uma compensação financeira equivalente à baixa médica por internamento, como
explicava ontem à noite, o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
Declarações de Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia e de António Saraiva, Confederação
Empresarial de Portugal.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-03-03 08:03
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A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 5,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85213727 03-03-2020

AGÊNCIAS DE VIAGEM 

CONGRESSO EM AVEIRO n congresso da Associação 
Portuguesa das Agências 

de Viagens e Turismo (APAVT) vai 
realizar-se entre 11 e 15 de no-
vembro deste ano na cidade de 
Aveiro. O encontro de 2020 vai 
chamar a atenção, segundo o pre-
sidente da associação, Pedro 
Costa Ferreira, para a necessida-
de de modernidade num Mundo 
"cada vez mais antigo". 
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RTP 3

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 85209239

 
02-03-2020 18:24

1 1 1

Novo coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4685158e-dd6e-4ea0-993a-

9e88e6688f65&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor turístico da União Europeia já perdeu mil milhões de euros desde janeiro por causa do novo
coronavírus. É o impacto da ausência de turistas chineses que deixaram de viajar com a nova
epidemia.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-03 07:08
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-03-03 07:09
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A8

 
TVI

 	Duração: 00:01:56

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 85210347

 
02-03-2020 20:42

1 1 1

Coronavírus - Empresas mantêm pacotes de viagens de finalistas com destino a Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e436b85-4f32-4822-8700-

d59a6d184bc9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As empresas que organizam as viagens de finalistas, mantêm para já os pacotes com destino a
Espanha, mas já surgiram muitos cancelamentos e sem direito a reembolso.
Comentários de André Matias de Almeida, agência de viagens "Xtravel".

 
Repetições: TVI 24 - 21ª Hora , 2020-03-02 22:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-03 12:20
 TVI - Jornal da Uma , 2020-03-03 13:27
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-03 13:27
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A9

 
Renascença

 	Duração: 00:02:51

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85170857

 
28-02-2020 19:06

Covid-19: Empresas já sentem impacto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce45360d-ebe8-4928-88b2-

6c261340a502&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um estudo da Associação Empresarial de Portugal revela que um quinto das empresas já sente um
impacto muito significativo na atividade empresarial por causa da crise do novo coronavírus. O setor
da hotelaria e da restauração reclama apoios do Governo para combater os efeitos provocados pelo
Covid-19.
Declarações de Ana Jacinto, AHRESP; Luís Miguel Ribeiro, AEP.
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A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 11,16 x 12,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85202133 28-02-2020

interferência desnecessária no tráfego 
internacional e repercutir negativamen-
te no setor turístico”, pedindo respon-
sabilidade e coordenação. 

©
  L

U
S

A

OMT pede reação 
“proporcional” 
 Organização Mundial de Turismo pede resposta 
“coerente” e “proporcional” ao surto de coronavírus 

Surto de Covid-19 está a afetar o setor 
turístico um pouco por todo o mundo 

REDAÇÃO 
redacao@destak.pt

A s organizações mundiais de 
Turismo (OMT) e da Saúde 
(OMS) pediram que a res-
posta do setor turístico face 

ao surto de coronavírus (Covid-19) seja 
“medida, coerente e proporcional” à 
ameaça que representa para a Saúde 
Pública. Ambas as organizações expli-
caram, num comunicado conjunto, que 
a resposta do setor deve assentar numa 
avaliação de risco local, tendo em con-
ta cada elo – entidades públicas, em-
presas privadas e turistas – em sinto-
nia com as orientações e recomenda-
ções gerais da OMS. As duas entida-
des advertiram ainda que “impor res-
trições às viagens pode promover uma 

TURISMO
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A11

 
Rádio Observador

 	Duração: 00:08:06

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 85173028

 
28-02-2020 18:07

Coronavírus - AHRESP pede ao Governo que anuncie medidas de apoio às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=69decd52-e0a2-4613-b754-

d8e521f47c81&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal pede ao Governo que anuncie medidas
de apoio às empresas face aos efeitos do coronavírus. A chegada do vírus à Europa está a ter um
impacto  significativo também em Portugal com o cancelamento de alguma as reservas.
Comentários de Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP; Francisco Calheiros, presidente da
Confederação do Turismo de Portugal.
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A12

Comissão vitivinícola quer vinhos do Algarve nos restaurantes e hotéis da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/03/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc6a4d46

 
A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) quer promover uma maior presença dos vinhos algarvios nas
cartas dos restaurantes e hotéis da região,
 
onde a produção tem aumentado nos últimos anos, disse ontem à Lusa a presidente.
 
Em declarações à Lusa, à margem da sessão de apresentação da nova imagem da marca Vinhos do
Algarve, que decorreu em Portimão, Sara Silva afirmou que o objetivo da estratégia de comunicação
agora lançada é "ultrapassar a ideia que muitas pessoas ainda têm de que não há vinho na região".
 
Segundo aquela dirigente, "há vinho de qualidade no Algarve", mas é importante "criar momentos de
contacto entre as duas partes", ou seja, os produtores e os empresários do setor da restauração e da
hotelaria.
 
A promoção dos vinhos algarvios conta com um investimento reforçado de cerca de 120 mil euros
para os próximos dois anos, embora, nos últimos anos, mesmo com "um orçamento reduzido" tenham
sido feitas ações de promoção em feiras internacionais.
 
No entanto, frisou Sara Silva, a atual aposta da direção é o "mercado regional", já que o volume de
produção não permite, por enquanto, uma quantidade suficiente "para exportação".
 
A dirigente justificou a aposta com o "enorme potencial" de escoamento da produção através da
hotelaria da região, solução que começou a ser explorada por alguns produtores e a comissão.
 
O objetivo, realçou, é ajudar "a criar momentos de contacto" e potenciais negócios entre "quem
produz e o canal HoReCa [hotéis, restaurantes e cafés]".
 
Sara Silva admitiu que a oferta turística regional "ainda não aderiu aos vinhos algarvios" e a quem a
CVA pretende mostrar que "há uma aposta na qualidade" e que os vinhos "devem ser apresentados e
consumidos" na hotelaria e restauração da região.
 
"Sentimos essa falha, ainda não conseguimos chegar a todo o lado. Tem sido feito um trabalho notório
no reconhecimento dos vinhos do Algarve, mas ainda há um caminho a percorrer na valorização dessa
qualidade e da variedade dos produtos", destacou.
 
A questão do preço dos vinhos algarvios, em relação a outros de outras regiões, chegou a ser
apontada como um dos entraves à sua comercialização, mas é uma situação que "já não se coloca",
sublinhou Sara Silva, notando que "há vinhos com preços acessíveis e com boa qualidade".
 
A estratégia de promoção envolve ações dirigidas ao mercado do turismo, nacional e internacional, em
parceria com a Região do Turismo do Algarve, nomeadamente, em feiras, postos de turismo e no
aeroporto de Faro.
 
"Há que aproveitar o facto de estarmos na região de excelência do turismo no país e os milhões de
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turistas, ao longo e todo o ano, para promover os produtos e oferecer e até um oferta na área do
enoturismo", concluiu.
 
Os Vinhos do Algarve têm registado um aumento de produção, contando atualmente com cerca de 300
referências, nas várias marcas da região, sendo que a campanha 2018/2019 totalizou mais de 1,3
milhões de garrafas.
 
Por: Lusa
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A14

Correio da Manhã - Norte   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 10,12 x 5,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85200488 01-03-2020

APROVADA.1.5EUROS  

Loulé também 
avança com 
taxa turística 
D  Loulé vai avançar com a cria-
ção da taxa turística municipal, 
apurou o CM. A proposta já foi 
aprovada em reunião de câma 
ra e deverá ser agora votada na 
Assembleia Municipal. O valor 
a cobrar será de 1,50 euros por  

dia, até ao máximo dé sete dias 
consecutivos. 

A taxa será aplicada aos hós-
pedes, independentemente da 
nacionalidade ou residência, 
com idade igual ou superior a 13 
anos, que se alojem nos em-
preendimentos turísticos e es-
tabelecimentos de alojamento 
local do concelho. O valor será 
cobrado - pelos próprios em-
presários - entre os meses de 
março a outubro. • 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 12,84 x 3,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85213613 03-03-2020

O SOBE 
RITA 
MARQUES 
SEC. EST. DO TURISMO 

Governo lança 
mais quatro con-
cursos de con-
cessão do Pro-
grama Revive no 
1Q semestre, em 
de Setúbal, Lis-
boa e Coimbra. 

DESCE 
PEDRO 
FOLGADO 
PRES. C. M. DE ALENQUER 

Autarca sob pres-
são. Águas de 
Alenquer exige 
pagamento de 3,6 
milhões ao muni-
cípio e quer subir 
tarifas dos consu-
midores em 52%. 
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A16

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 12,48 x 25,50 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 85219925 01-03-2020

PORTUGAL FILM 
COMMISSION

Afirmar Portugal como destino 
internacional de filmagens

Recentemente criada, a Portugal Film Comission 
(PFC) tem como objetivo dar maior visibilidade 
a Portugal enquanto destino internacional de 

filmagens, em articulação com os vários atores do 
setor e de outras entidades, designadamente o 

Turismo de Portugal e a rede externa da AICEP, com 
as quais serão criadas sinergias para a promoção e 

afirmação do país neste domínio.
Manuel Claro, Film Commissioner da PFC, aponta, neste 
artigo, as principais ações já realizadas e o plano para 

2020, bem como os desafios que se colocam a esta nova 
entidade cuja missão assenta na promoção de Portugal, 

na sua totalidade e em toda a sua diversidade, para 
além das funções específicas que lhe estão atribuídas.

“A Portugal Film Commission (PFC), 
no âmbito das atribuições definidas 
pela Resolução de Conselho de Minis-
tros n.º 85/2019, publicada em 31 de 
maio, tem como objetivos principais a 
promoção de sinergias entre as indús-

trias criativas e o turismo, proporcio-
nando visibilidade ao destino Portugal 
e à melhoria da experiência turística, 
a afirmação de Portugal como um 
destino internacional de filmagens, 
articulação com as film commissions 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal
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  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 17,80 x 25,50 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 85219925 01-03-2020
regionais, a rede diplomática e as as-
sociações e empresas do setor, em li-
nha com a nova lei de incentivos para 
a captação de filmagens e os acordos 
de coprodução cinematográfica assi-
nados, removendo os obstáculos bu-
rocráticos a essa promoção e a facili-
tação e simplificação do processo de 
filmar em Portugal.

A PFC é um grupo de projeto de na-
tureza temporária, na dependência 
dos membros do governo responsáveis 
pelas áreas da Cultura e do Turismo, 
e surge na sequência da criação, em 
2018, do Fundo de Apoio ao Turismo e 
ao Cinema. Este programa de incentivo 
é regulado pela Portaria n.º 490/2018, 
de 28 de setembro (entretanto altera-
da pela Portaria n.º 198/2019, de 27 
de junho) e, até à entrada em funções 
da PFC, teve a sua promoção e divul-
gação internacional asseguradas pelo 
Turismo de Portugal, I.P., pelo Instituto 
do Cinema e do Audiovisual, I.P. e pe-
las respetivas tutelas.

Promoção nos 
mercados externos
A PFC procura trazer para Portugal 
mais e melhores filmagens interna-
cionais, criar as condições para que a 
indústria cinematográfica e de audio-
visual portuguesa cresça e se robuste-
ça de forma a responder aos desafios 
hoje colocados, fazendo delas parcei-
ras de grandes produções/estúdios 
que escolham o nosso país.

Procura ainda fazer com que todas 
entidades, independentemente da 
sua dimensão ou área de abrangên-
cia, tenham a convicção de que to-
dos beneficiam e têm retorno com a 
realização de filmagens em Portugal, 
fazendo delas embaixadores da pro-
moção do território nacional.

Nesse sentido, e paralelamente ao 
trabalho desenvolvido em território 
nacional, a PFC marca presença nos 
principais eventos de cinema, audio-
visual e locations de forma a dar a co-

nhecer, a uma plateia internacional de 
produtores e investidores da indústria 
audiovisual, todas as vantagens de fil-
mar em Portugal.

Assim, nos primeiros seis meses de 
funcionamento, estivemos presentes 
em eventos no Rio de Janeiro, Cannes, 
Toronto, Santa Mónica, Londres, Nova 

a cada mercado: nuns casos a PFC 
apresentou-se com stand próprio, em 
outros associou-se ao ICA ou ao Tu-
rismo de Portugal. Além da presença 
física com stand e de várias reuniões, 
a PFC promove, sempre que possí-
vel, momentos de networking que 
possam facilitar o contacto entre os 
profissionais internacionais e os pro-
fissionais portugueses.

Para que o sucesso destas iniciativas 
seja maior, acreditamos que devem 
ser articuladas com a nossa rede di-
plomática, com as equipas do Turismo 
de Portugal no estrangeiro e com a 
rede de Delegações da AICEP. 

Esta é, de resto, uma vertente que ini-
ciámos em 2019, mas que estamos a 
aprofundar em 2020, de modo a po-
tenciar sinergias e a criar verdadeiros 
momentos de promoção de Portugal.

Em 2020 continuaremos a dar desta-
que a uma forte presença em merca-
dos internacionais de cinema e de lo-
cations, com uma estratégia articula-
da de espaço, comunicação, reuniões, 
promoção e networking entre profis-
sionais nacionais e internacionais.

Iorque sempre com o objetivo de pro-
mover o país enquanto destino de fil-
magens e o seu sistema de incentivo. 

As formas de participação nestes 
eventos são variadas e adaptadas 

Manuel Claro, Film Commissioner
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Está igualmente em curso uma cam-

panha publicitária internacional onli-

ne e offline que acompanhará a nossa 

presença nos referidos mercados e 

que tem por objetivo principal o re-

conhecimento internacional de Portu-

gal enquanto destino de filmagens e 

a apresentação do nosso cash rebate 
como um dos incentivos mais compe-

titivos da atualidade.

Ainda a nível internacional, a PFC tem 

um caminho a trilhar na sua própria 

afirmação, já que chegamos a este 

mercado com praticamente duas dé-

cadas de atraso em relação aos nos-

sos principais concorrentes. Assim, 

marcaremos presença nos principais 

simpósios, fóruns e demais iniciativas 

promovidas por associações e redes 

nidades importantes de promoção de 

Portugal enquanto destino de filma-

gens junto dos profissionais interna-

cionais presentes. 

Paralelamente a este trabalho estão 

a ser dados passos importantes a ní-

vel nacional no sentido de criar um 

formulário único para todos os que 

queiram filmar em Portugal. Neste 

momento os pedidos de licença e 

autorização para filmar estão disse-

minados por uma grande variedade 

de organismos e entidades públicos. 

O nosso objetivo, dando corpo a uma 

das indicações da RCM n.º 85/2019, 

é a de agregar num único espaço os 

diferentes pedidos que uma filma-

gem possa implicar. Este é um obje-

tivo ambicioso e que só será atingido 

cation Guide, com áreas reservadas 

onde as empresas possam, após vali-

dação da PFC, identificar as áreas de 

negócios onde estão envolvidas.

Ainda a nível nacional vamos conti-

nuar o trabalho iniciado em 2019 de 

formação e informação, isto é, de 

fazermos chegar a todos os territó-

rios (em articulação com a Associa-

ção Nacional de Municípios, as film 
commissions regionais, as Entidades 

Regionais de Turismo, as Direções 

Regionais de Cultura, universidades, 

entre outros), as vantagens desta ati-

vidade, promovendo o trabalho em 

rede e a importância de ter territórios 

film friendly. Os benefícios de acolher 

uma filmagem vão muito além do re-

conhecimento internacional do terri-

tório: uma filmagem é geradora de 

impacto económico, social e cultural 

que pode perdurar nos territórios 

muito além do tempo de rodagem. 

Daí que tenhamos já iniciado uma 

série de ações de esclarecimento e 

de informação nas quais explicamos 

o trabalho da PFC, mas também ex-

plicamos quais as vantagens de Por-

tugal enquanto destino de filmagens 

e o que cada território pode aportar 

para si desse ganho global. Não fal-

tam exemplos internacionais de loca-

lidades, cidades, regiões que viveram 

um verdadeiro reflorescimento eco-

nómico depois de uma filmagem.

Esta é uma realidade relativamente 

recente no nosso país e há que sen-

sibilizar todos os agentes para esta 

mudança. Queremos que todos os 

que possam beneficiar desta atividade 

e do nosso trabalho nos vejam como 

um parceiro, sejam eles produtores 

internacionais, investidores, produto-

res nacionais, municípios, freguesias, 

escolas, equipamentos culturais… 

a nossa missão é a de promoção do 

país, na sua totalidade e em toda a 

sua diversidade.” 

www.portugalfilmcommission.com

de film commissions não só para nos 
darmos a conhecer, mas sobretudo 
para podermos estar atentos às me-
lhores práticas internacionais. 

À semelhança do que aconteceu em 
2019, 2020 também será um ano em 
que marcaremos presença nos prin-
cipais eventos e festivais que decor-
rem em Portugal e que têm já uma 
audiência de participantes interna-
cionais bastante significativa. Consi-
deramos que as parcerias com este 
tipo de festivais constituem oportu-

com a colaboração de todos os envol-
vidos, mas que está já em andamento 
e é, de resto, uma das prioridades das 
duas tutelas (Turismo e Cultura).

Estamos igualmente a iniciar a criação 
de uma nova plataforma tecnológica 
que possa, simultaneamente, alojar 
o site da PFC e do PIC Portugal tor-
nando-a uma interface de excelência 
para todos os interessados sobre o 
processo de filmar em Portugal, bem 
como uma ferramenta de excelência 
em termos de Production Guide e Lo-
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