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Algarve cheio de turistas portugueses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e4a6cfa-d445-4d2e-81fe-

588e56ee545c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Afinal as perspetivas são agora melhores do que eram há um mês. Por estes dias, com feriados e com
a possibilidade de um fim de semana prolongado para muitos, o Sul do país tem sido muito procurado
para uma pausa. Em declarações à Antena 1, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,
fala em números satisfatórios, tendo em conta o cenário de pandemia que o país vive.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-12 09:07
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Procura por turismo rural com piscina 

  

0 A maioria dos pedidos de 
informação nos grupos li-
gados às ofertas turísticas 
nas redes sociais recai sobre 
casas isoladas com piscina. 
E as exigências pratica-
mente terminam nestas 
duas condições, deixando 
para segundo plano a ques-
tão da localização. • 

  

  

  

  

Localização não é tão relevante 

  
  

 

Reservas internacionais são quase nulas 

  

13 A paragem das compa-
nhias aéreas, que começam 
agora a anunciar em ritmo 
reduzido a abertura para 
breve das primeiras rotas, 
limita a oferta das agências. 
Portugal, por exemplo, 

a 
só prevê reabrir os seus 
aeroportos a partir 
de 15 de junho. «, 
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OFERTAS APOSTA 
NO ISOLAMENT 

.1. 'N.o 

3EGURANÇA 
Portugueses querem 

— distância de outros 
turistas e cozinhar as 
próprias refeições 
LÁ FORA Oferta 
reduzida concentrada 
em destinos próximos 

`s4 

OFERTAS 

Albufeira 
Garden Village 4*, apartamento 
T1 Standard (1/4 pax), 91 euros 
noite -Top Atlântico 

Lagoa 
AguaHotels Riverside 4*, estú-
dio (1/2pax), 47 euros noite (ju-
nho) - Top Atlântico 

Lagos 
AguaHotels Vila Branca 3*, 
apartamento T1, 61 euros por 
noite ( junho) - Top Atlântico 

Madeira 
Jardins d'Ajuda Suite Hotel 4*, 
5 noites, desde 268 euros (in-
clui avião, pequeno-almoço, ta-
xas e seguro de viagens) - Abreu 

Maldivas 
Somerset Inn, 7 noites , desde 
866 euros, inclui pequeno-al-
moço, com partida a 21de no-
vembro e regresso a 29 - Abreu 

àé..*2" ,:?•,,, i-552.:51~:. ft•'?.. --;>'-  -''.-- l..:;:-   >g t z'-~ '- .....4,,,, ' - '...,..5 ... Fl-e-45." 11... '.:,.: 

Unidades hoteleiras 
com piscina estão no 
topo das procuras 

.49 gj 

„9.1, 

Manta Rota 
Praia da Lota Resort 3*- 5 noi-
tes em quarto duplo, alojamento 
e pequeno-almoço desde 213 C 
por pessoa - Abreu 

Marrocos 
Saidia, 7 noites, tudo incluído, 
desde 651 euros, inclui voos, 
taxas e transferes - Viajar Tours 

Óbidos 
Bom Sucesso 5*, só alojamen-
to, 131 euros por noite com 
oferta da 4a noite grátis (mês de 
junho) - Top Atlântico 

RAQUEL OLIVEIRA 

A
partamentos, em vez de 
grandes unidades hotelei 
ras, e voos curtos e diretos 

para destinos que ofereçam se-
gurança. Estas são, para já, as 
ofertas turísticas que estão dispo-
níveis no mercado nacional, ain-
da fortemente limitado pelas res-
trições nas viagens, sobretudo 
para o estrangeiro. 

As férias dos portugueses deve-
rão concentrar-se este ano em 
Portugal, quer no continente 
quer na Madeira, e em estabele-
cimentos que garantam distan-

  

cimento de outros turistas e que 
permitam a confeção de refei-
ções. É pelo menos essa a tendên-
cia que a procura está a revelar, 
ainda que timidamente. 

E é para dar resposta a essa 
procura que, 
por exemplo, 
a Top Atlân-
tico está a 
apostar em 
"apartamentos, villas e estú-
dios", como adianta ao CM fon-
te da empresa, com ofertas no 
Algarve mas também em Óbi-
dos e Torres Vedras. 

O grupo Abreu também se está 
a adaptar "à nova realidade e às 
novas regras que se impõem", 
segundo o diretor comercial, Pe-
dro Quintela, confirmando uma 
maior procura pelo Algarve e 

costa alenteja - 
na, mas ofere-
cendo soluções 
no Gerês e na 
serra da Estre-

la. A Madeira e Porto Santo são 
também regiões preferenciais e 
que dão garantias, exigindo, por 
exemplo, um teste negativo à 
Covid-19. 

Se para Portugal as agências já 
têm propostas, para o estrangei-
ro a incerteza continua a limitar 
as opções. Para já, a solução dos 
operadores foi unirem-se e re-
duzir a oferta, explicou ao CM 
Nuno Mateus, vice-presidente 
da associação do setor (APATV). 

Os pacotes passam por desti-
nos seguros, próximos e com 
voos diretos (charters) , subli-
nha o dirigente, apontando 
Cabo Verde, Marrocos ou Tuní-
sia como preferenciais. • 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Torres Vedras 
Dolce Campo Real 5*, em apar-
tamento T1, 92 euros noite (ju-
nho) - Top Atlântico 

Troia 
Troia Residence - apartamentos 
praia - S.Hotels Collection 4*- 5 
noites, desde 393 euros - Abreu 

Tunísia 
Djerba, 7 noites, tudo incluído, 
desde 594 euros (entre agosto 
e outubro) - Egotravel 

ALGARVE , ÓBIDOS E A ILHA 
DA MADEIRA SÃO AS 
REGIÕES PREFERENCIAIS 

CORREIO 

AUTORIDADE EUROPEIA 
NÃO PREVÊ, PROBLEMAS 
O A Agência Europeia para 
a Segurança da Aviação 
considera que "não haverá 
qualquer problema" com a 
retoma das viagens aéreas 
em Portugal após a pande-
mia de Covid-19, destacan-
do "o apoio total" das auto-
ridades à adoção de medi-
das sanitárias. • 
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A3 Associação de Guias-Intérpretes do Algarve e UAlg preparam protocolo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb2be0bb

 
A Agigarve - Associação de Guias-Intérpretes do Algarve, criada recentemente, reuniu-se com a
Universidade do Algarve, de forma a preparar um conjunto de propostas bilaterais que serão
materializadas num protocolo.
 
A reunião, realizada em 28 de maio por videoconferência, foi presidida por Alexandra Rodrigues,
diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da UAlg, e por Cristina Marreiros,
presidente da Agigarve.
 
As duas partes definiram um conjunto de propostas bilaterais que visam, essencialmente, a formação
contínua dos guias-intérpretes residentes no Algarve e a disponibilidade destes profissionais de
informação turística para colaborarem, com a sua experiência e saberes, nos cursos e/ou eventos da
UAlg, o que será materializado em futuro protocolo.
 
A Agigarve - Associação de Guias-Intérpretes do Algarve, constituída no passado dia 21 de fevereiro
(Dia Internacional do Guia-Intérprete), visa a promoção, o desenvolvimento, a divulgação e o
incentivo da profissão de guia-intérprete e de outras profissões de informação turística, assim como a
contribuição para o prestigio e dinamização do turismo.
 
..diariOnline RS
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Algarve cheio de turistas portugueses - SIC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=25eea3cc

 
Vários hotéis estão com lotação a rondar os 70%.
 
Bastou uma semana com feriados e o Algarve encheu-se de gente. Apesar do tempo meio nublado, as
praias, os estacionamentos e as estradas a sul voltaram a ter o movimento habitual nesta altura do
ano. Só faltam os turistas estrangeiros.
 
Veja AQUI a Reportagem
 
Reportagem transmitida na SIC, dia 11 de junho de 2020
 
..diariOnline RS
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Localie reiventa-se em plena pandemia e mantém planos para a Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2020

Meio:
Jornal Económico Online (O) -

JE.Leitor Online
Autores: Laura León

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b025358e

 
Com as 'tours' presenciais suspensas devido à pandemia, a Localie foi obrigada a reinventar-se e já
recuperou 50% da receita média de 2019
 
A startup holandesa de turismo Localie visitou a Madeira pela primeira vez em janeiro deste ano,
durante o Madeira Startup Retreat, um programa desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de
Portugal, em parceria com a Nova SBE. Desde essa altura que faz planos para abrir um escritório na
Madeira, que agora foram adiados para o próximo inverno, à conta da pandemia da Covid-19.
Com o setor do turismo parado, a Localie, que vende essencialmente tours personalizadas por pessoas
locais, foi obrigada a reinventar-se. O CEO da startup, Nick Nedelchuck, realça que "a pandemia
tornou difícil ou até mesmo impossível continuar com a estratégia de expansão que tínhamos antes.
Tivemos de nos ajustar e de arranjar uma nova forma de atrair os nossos utilizadores para novos
mercados".
 
Laura León
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Já há mais reservas de alojamento ´Airbnb´ em Viana do que no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2020

Meio: Minho Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d0bfafd7

 
Alojamento
 
As reservas da Airbnb ao longo da última semana cresceram 150% relativamente ao mesmo período
do ano passado, anunciou aquela plataforma de reservas de alojamento.
 
De acordo com a Airbnb entre 31 de maio e 6 junho as noites reservadas na plataforma Airbnb para
viagens domésticas em Portugal cresceram 150% em comparação com o mesmo período do ano
passado.
 
As reservas revelaram ainda que os 10 principais destinos tendência em Portugal são Leiria, Beja,
Viana do Castelo, Algarve, Braga, Viseu, Évora, Santarém, Aveiro e Setúbal.
 
A Airbnb vai atualizar a sua aplicação (app) e a página na internet para simplificar reservas e
promover o turismo de proximidade, destacar ideias para viagens locais, estadias longas e
escapadinhas de proximidade, bem como as Experiências Online, lançadas recentemente.
 
A iniciativa coincide com os primeiros sinais de recuperação após o impacto sofrido pela indústria das
viagens durante a pandemia de covid-19, explica a plataforma num comunicado e que considera que
"o turismo está a começar a reativar, e já é possível identificar tendências que vão determinar as
viagens nos próximos meses".
 
Redação
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Turismo do Algarve admite "bom tempo" para a economia da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=844c318b

 
Os feriados e com a possibilidade de um fim-de-semana prolongado o sul do país tem sido um dos
locais mais procurados para uma merecida pausa.
 
Em declarações à Antena 1, o presidente do Turismo do Algarve, um mês depois de afirmar receios
para a quebra do turismo na região algarvia, João Fernandes fala agora em números satisfatórios,
tendo em conta o cenário de pandemia que o país vive.
 
E o Algarve está a ser procurado não apenas por portugueses. Tem-se notado já uma aposta dos
turistas estrangeiros, diz João Fernandes.
 
O presidente do Turismo do Algarve diz que as casas com piscina estão a ser as mais procuradas.
 
Antena 1

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 35,29 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 86992450 12-06-2020

EVOLUÇÃO DO TURISMO SERÁ DETERMINANTE QUANTO AS PREVISÕES DO FÓRUM PARA A COMPETITIVIDADE 

Queda da economia pode ficar 
abaixo de 10% 
A quebra do PIB em 2020 
pode corresponder ao cenário 
menos negativo no intervalo 
de -9% a -15% previsto pelo 
Fórum para a Competitividade 
— consideram vários líderes de 
opinião sondados pela "Vida 
Económica". 
O desempenho do turismo é 
considera determinante para 
a recuperação da atividade 
económica. 

"Em princípio a dimensão da queda irá 
ficar mais próxima do valor menos mau 
(-9%), graças à reabertura ao turismo 
externo" — disse António Cunha à "Vida 
Económica". O presidente do Conselho 
Distrital do Porto da Ordem dos Econo-
mistas receia que, se não reabrirmos as 
fronteiras aos turistas estrangeiros até 15 
de Junho e se não for feita uma ação con-
certada pelas entidades de Turismo promo-

 

António Cunha: "Se não for feita uma ação 
concertada de promoção de Portugal como 
destino turístico seguro, as consequências da 
crise serão mais acentuadas". 

Para José Correia da Silva é importante a for-
ma como as empresas vão enfrentar o final das 
moratórias bancárias. 

Evolução da economia 
espanhola é determinante 

para Portugal 

vendo Portugal como um destino seguro 
(com o selo "Clean & Safe") , então, sim, a 
queda poderá aproximar-se dos 15%. 

Para José Correia da Silva, presidente 
executivo da Caixa de Crédito Agrícola 
Mutuo do Noroeste, os efeitos desta crise 
na economia portuguesa prendem-se com 
muitos fatores que não dependem de uma 
ação dirigida pelos diversos agentes eco-
nómicos e políticos. 

"A incerteza quanto ao desemprego nos 
próximo meses, a resposta dos setores mais 
afetados como o turismo, a restauração e 
a venda de automóveis, a mudança tem-
porária ou não dos hábitos de consumo, 
o impacto da crise nas contas públicas e 
muito importante, a forma como as em-
presas enfrentarão o final das moratórias  

concedidas no financiamento bancário. 
Daí que acho prudente manter esse inter-
valo, tendo em conta também o compor-
tamento das economias da UE e as esti-
mativas  de outros organismos", afirma. 

Retoma lenta na aviação 
e turismo 

Na opinião de Luís Ceia, a dimensão da 
quebra depende da evolução da pandemia 
nos próximos tempos. "Se conseguirmos 
que a atividade industrial, nomeadamente 
a direcionada para a exportação de bens 
transacionáveis, retome rapidamente, e 
isto depende muito da evolução essen-
cialmente da economia europeia e em 
particular da espanhola, nosso principal 
parceiro comercial, o impacto será menor. 
No entanto, atividades como a aviação co-
mercial e o turismo deverão ter uma reto-
ma lenta, não se antevendo urna normali-
zação nos próximos tempos" — acrescenta 
o presidente da CEVAL, Confederação 
Empresarial do Alto Minho. O turismo é 
considerado crucial, pois Portugal é o país 
da Zona Euro onde este setor tem mais 
peso no PIB. 

José António de Sousa considera que em-
presários que estão razoavelmente satisfeitos 
com os apoios recebidos e a celeridade da 
ajuda. 

Estado está a aumentar 
dívidas aos fornecedores 
prejudicando a liquidez 

"Vamos ser otimistas e acreditar que a 
curva de recuperação seja mais em V do 
que em U', refere. 

O economista e gestor José António de 
Sousa acredita que uma quebra de 9% será 
um valor bastante pessimista, consideran-
do que o FMI estima que a nossa econo-

 

mia irá contrair "Mas o valor real 
dependerá obviamente da rapidez com 
que nós e os nossos parceiros comerciais 
europeus voltemos de novo ao "normal", 
abrindo as nossas economias à atividade 
económica. Para Portugal, a rapidez com 
que reabrirmos o setor turístico pesará 

Na  opinião de Luís Ceia, as medidas na sua  muito na mitigação dos efeitos pernicio-
conceção foram céleres, o problema tem resi-  sos da pandemia", salienta José António-

 

dido na sua implementação. de Sousa. 

Demora no processamento dos apoios prejudica a recuperação 
O atraso na aprovação e dis-

pon ibi ização dos apoios às 
empresas e as demoras no pa-
gamento do Estado às empre-
sas privadas são um fator de 
agravamento das dificuldades. 
De acordo com o Fórum para a 
Competividade, tendo em con-
ta as enormes dificuldades de 
tesouraria das empresas, não se 
compreende o aumento das dí-
vidas do Estado quando o que 
deveria estar a acontecer era 
uma redução acentuada, com o 
pagamento imediato das dívidas 
aos fornecedores. 

Para António Cunha, um 
exemplo de lentidão é a questão 
relativa ao Turismo. "Já devería-
mos ter um plano por parte do 
Turismo de Portugal para pro-
mover o nosso destino junto de 
mercados emissores como a Ale-
manha. Já no que respeita aos  

apoios à liquidez imediata (sub-
sídios e lay-off), os métodos de 
apoio poderiam ter sido dife-
rentes, apoiando diretamente os 
trabalhadores, em vez de apoiar 
as empresas, o que aceleraria o 
processo. Colocar os apoios nas 
empresas é um processo mais, 
burocrático — recordo que são 
necessários 19 documentos para 
um restaurante ser apoiado —, e 
consequentemente complexo e 
lento", afirma. António Cunha 
refere que neste momento o im-
portante é olhar para a frente, 
e o próprio ministro da Econo-
mia já referiu (e bem) que mais 
vale apoiar empresas para que 
as pessoas tenham trabalho do 
que pagar às pessoas para estar 
em casa. 

Na opinião de José Correia 
da Silva, a lentidão é um facto. 
"Mas não nos devemos esque-

  

cer que esta crise não era pre-
visível há 6 meses. Por outro 
lado, a estrutura de comando e 
os mecanismos de decisão que 
contam são os da UE (lentos 
para obter consensos) e não de 
Portugal. Portugal não tem so-
berania monetária e não tem 
outros instrumentos de política 
económica para enfrentar esta 
crise" — acrescenta. 

Para Luís Ceia, as medidas 
na sua conceção foram céle-
res, o problema tem residido 
na sua implementação. "Se por 
um lado o lay-off tem funcio-
nado bem, outras medidas em 
que há intervenção de terceiros, 
nomeadamente a banca, as so-
ciedades de garantia mútua  e 
as companhia seguradoras de 
crédito, têm deixado muito a 
desejar. Nestes casos, as res-
postas tardam e nem sempre  

são as mais simpáticas para as 
empresas. No caso concreto 
dos seguros de crédito, pura e 
simplesmente, não estão a fun-
cionar, o que é muito negativo, 
quando se pretende alavancar as 
exportações e injetar confiança 
na economia. 

"Também seria importantís-
simo que as empresas públicas 
fossem mais céleres no paga-
mento de dívidas a fornecedo-
res. O. Estado, como pessoa de 
bem, deveria de ser exemplar", 
acrescenta. 

Na opinião de José António 
de Sousa, o Governo tem feito 
um trabalho notável para ajudar 
a implementar as medidas de 
combate a crise. "Tenho falado 
com pessoas que estão em lay-
-off, e a quem, após dificulda-
des iniciais, lhes tem sido pago 
o que é devido e também com  

empresários que estão razoavel-
mente satisfeitos com os apoios 
recebidos e a celeridade da aju-
da. Haverá certamente casos em 
que poderia funcionar melhor. 
Mas também estou a ouvir mui-
tas notícias sobre abusos inacei-
táveis de empresários a solicitar 
apoios, sem que os mesmos 
sejam realmente justificados" —
afirma. 

Segundo refere, o mais im-
portante para a crise poder ser 
eficazmente combatida é abrir 
a economia o mais rapidamente 
possível, e reforçar as mensa-
gens para as pessoas saírem ra-
pidamente e responsavelmente 
à rua, voltando ao seu "normal" 
sem medo! Ainda há cartazes 
nas ruas a recomendar "fiquem 
em casa" como sendo uma re-
comendação da DGS. "Isso é 
irresponsável" — lamenta. 
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SIC Notícias

 	Duração: 00:04:04

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 86990275

 
11-06-2020 22:51

1 1 1

Feriados em tempo de pandemia - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4f082d94-5043-4f43-8ffd-

729e9ce7e9ef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foram muitos os portugueses que aproveitaram os feriados para rumar a sul, mas a realidade nesta
altura é muito distinta de anos anteriores por causa da pandemia.
Direto de Vilamoura.
Comentários de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Página 10



A11

 
SIC

 	Duração: 00:03:34

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86989105

 
11-06-2020 21:12

1 1 1

Algarve cheio de turistas portugueses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0cca253e-6ba3-4035-b758-

766c7b8fe231&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vem uma semana com feriados e o Algarve encheu-se de gente.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-06-11 21:12
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-06-11 22:48
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TVI

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86988983

 
11-06-2020 21:04

1 1 1

Movimento volta à marina de Vilamoura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1811b3a-12bf-4be0-9ac8-

1e5b37287faf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Outros sinais do desconfinamento. A marina de Vilamoura voltou a receber visitantes. Cerca de 70%
dos negócios já reabriram.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 21:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-11 00:39
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 02:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-11 03:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-12 06:49
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-12 09:55
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-12 09:56
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TVI

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86988880

 
11-06-2020 21:01

1 1 1

Concessões de praia no Algarve: Faturação reduzida face a outros anos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dcba2333-0a80-4e80-94bb-

4a5c4c8b08dd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o mau tempo tem sido bastante relativo e os concessionários entusiasmam-se com o
aumento da procura graças aos feriados e ao fim-de-semana prolongado.
Declarações de Arnaldo Ramos, concessão e apoio de praia "Rocha Beach".

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 21:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-11 23:47
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-12 07:54
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 01:59
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-12 09:32
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-12 07:54
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-12 09:32
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-12 10:30
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TVI

 	Duração: 00:02:26

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86988725

 
11-06-2020 20:19

1 1 1

Normas de funcionamento das piscinas públicas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bc585fa6-1afe-4ab2-a424-

6f1a77098612&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foram publicadas as normas de funcionamento das piscinas públicas. É obrigatório o uso de chinelos
em todos os chuveiros e espaços comuns e deve ser evitado ao máximo o uso de boias dentro de
água.
Declarações de António Gonçalves Almeida, presidente Administração "Oeiras Viva".

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 20:20
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-12 07:51
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 01:17
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-12 09:29
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-12 07:52
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-12 09:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-12 10:46
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TVI

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 86988711

 
11-06-2020 20:12

1 1 1

Tui cancela viagens de férias de praia para turistas britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a462651d-06d0-42d1-a722-

24498dabbf03&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um dos maiores operadores turísticos do mundo, a Tui, está a cancelar todas as reservas de férias de
praia para os turistas britânicos até ao dia 10 de julho. A decisão foi tomada porque o Reino Unido
mantém a quarentena de 14 dias obrigatória para quem chega à ao país.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 20:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-11 23:42
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-11 01:09
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TVI 24

 	Duração: 00:03:41

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86986841

 
11-06-2020 16:24

1 1 1

Época balnear no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea4382a6-9c81-4eef-9de9-

eabcd4b06f27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este tempo cinzento em dia feriado afastou os portugueses dos areais. Quase uma semana após a
abertura da época balnear no Algarve, o jornalista Duarte Bivar esteve na Praia da Rocha.
Comentários de Arnaldo Ramos, concessionário e proprietário de apoio de bar.
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SIC

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86984739

 
11-06-2020 13:31

1 1 1

Países mais seguros do mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f6981a3-4e37-46ed-a608-

cf3856a8735e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal foi considerado o país mais seguro da União Europeia e o terceiro mais seguro do mundo,
atrás da Nova Zelândia e da Islândia. O estudo internacional que abrange 160 nações mostra também
um mundo cada vez mais inseguro.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-11 13:32
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-06-11 15:31
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-06-11 16:27
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-06-11 17:30
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RTP 1

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86984684

 
11-06-2020 13:22

1 1 1

Reabertura dos hotéis algarvios

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=717000f1-57e3-4a1a-a3ee-

3c1b65f9c9d6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por estes dias reabriram muitos hotéis no Algarve e alguns deles estão já com uma taxa de ocupação
de 75%. Muitas famílias aproveitaram os feriados e fizeram o tal "vá para for cá dentro".
Declarações de Mário Azevedo Ferreira, Grupo Nau; Manuel Serrão, empresário; João Fernandes,
Região de Turismo do Algarve.
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SIC

 	Duração: 00:03:30

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 86984313

 
11-06-2020 13:01

1 1 1

Feriados em tempo de pandemia - direto de Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56439a78-2880-40c7-b117-

4402cc6bb811&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de pessoas viajaram para  Algarve.
- Direto de Albufeira.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-11 13:02
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TSF

 	Duração: 00:01:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 86983746

 
11-06-2020 12:00

Novas normas e orientações da DGS

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e31c415c-fc12-4c53-afa9-

fb4e4a8fb73c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há vários setores de atividade que tem de respeitar 8 documentos da Direção Geral da Saúde, para
travar a COVID-19. A DGS acaba de publicar um guia com as normas e orientações que cada área tem
de seguir no regresso ao trabalho.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-11 13:04
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RTP 1

 	Duração: 00:02:22

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 86981045

 
11-06-2020 09:57

1 1 1

Doces do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7d1add96-48a0-4f89-9950-

137115ece7da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos conhecer os doces do Algarve.
Declarações de Fátima Galego.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-11 09:57
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CM TV

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 86981056

 
11-06-2020 06:23

1 1 1

Portugueses preencheram as praias do Algarve em dia de feriado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91af17de-c08f-462a-8a25-

f3839af70123&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Muitos portugueses preencheram as praias do Algarve em dia de feriado nacional.
Esta quarta-feira, em Quarteira, o areal foi-se enchendo ao longo do dia, mas a distância entre
chapéus foi cumprida.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-06-11 12:46
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Hotéis reabrem aos poucos no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/06/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56473b71

 
Por estes dias, reabriram muitos hotéis no Algarve. E alguns deles estão já com uma taxa de ocupação
de 75 por cento.
 
Muitas famílias aproveitaram os feriados e foram para fora cá dentro.
 
RTP
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