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A1  
SIC

 	Duração: 00:03:05

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87062601

 
16-06-2020 14:28

1 1 1

Reabertura da Europa ao turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87871e42-b2d2-42af-a182-

a9539b95b052&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Espanha está em plena reabertura e os turistas que estão a chegar, entraram 10 mil que estarão
isentos da quarentena. Já no centro da Europa foi retomada a livre circulação numa região de tripla
fronteira e nada habituada a ter limites aos movimentos.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-16 14:28
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A2  
RTP 1

 	Duração: 00:01:08

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87062165

 
16-06-2020 14:04

1 1 1

Apoio do Estado à TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd2f6735-a767-49e9-8e91-

7985428ac03f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro das Infraestruturas defendeu esta manhã o apoio do Estado à TAP. Pedro Nuno Santos diz
que é do interesse nacional manter a companhia aérea, ao contrário do que defendem os que, na
opinião do ministro, só conhecem a economia dos livros.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-06-16 14:32
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A3  
TVI

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87061735

 
16-06-2020 13:33

1 1 1

Migrantes desembarcam no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf035ced-9554-4f50-bab3-

b517abf49331&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estão a ser ouvidos no Tribunal de Loulé, os 22 migrantes marroquinos que ontem entraram
ilegalmente em Portugal. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não foi requerido
qualquer pedido de asilo político e, por isso, o juiz pode expulsá-los de imediato ou dar um prazo para
o abandono voluntário do território nacional. Os 22 homens foram ainda testados a COVID-19 e deram
negativo.
Declarações de José Luís Barão, Diretor Nacional Adjunto do SEF.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-16 13:34
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A4  
RTP 1

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87061671

 
16-06-2020 13:32

1 1 1

Portugal poderá proibir a entrada de cidadãos provenientes do Brasil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64ed689a-1550-4953-a81b-

06bd68ca168e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa admite que Portugal possa barrar a entrada de cidadãos provenientes do Brasil. O
primeiro-ministro explica que essa decisão depende da Agência Europeia de Prevenção de Doenças e
que Portugal cumprirá as regras que venham a ser determinadas.
Comentários de Cyntia de Paula, Associação de Imigrantes "Casa do Brasil".
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-06-16 14:34
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A5  
RTP 1

 	Duração: 00:03:04

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87061351

 
16-06-2020 13:12

1 1 1

Previsões do Banco de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=84213a73-246d-49f5-95b5-

88a163eee494&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Banco de Portugal reviu em forte baixa as previsões para a economia portuguesa. Aponta agora
para uma queda de 9,5% este ano, no que é quase o dobro da anterior estimativa feita há 3 meses no
arranque da pandemia. O regulador deixa ainda o alerta de que esta recessão pode chegar a 13,1,
uma perspetiva muito pessimista e num cenário que incluísse uma segunda vaga de COVID-19. Para
2021 a previsão é de recuperação económica, regresso ao crescimento e com uma percentagem de
5,2%. O Banco de Portugal coloca ainda a estimativa de desemprego acima dos 10% este ano e em
7,6 no próximo ano.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-06-16 14:08
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A6  
RTP 3

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 87056160

 
16-06-2020 09:53

1 1 1

Rita Marques em entrevista à RTP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dcf167b0-8bab-4767-8423-

79a9ff2f35e3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo em Portugal deverá ter uma quebra de 50% este ano em relação ao ano passado.
A convicção é da Secretária de Estado do setor. Em entrevista à RTP, Rita Marques garantiu também
que Portugal não abre fronteiras antes do dia 1 de julho.
 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-06-15 00:53
 RTP 3 - 3 às... , 2020-06-16 11:37
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-06-16 14:05
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A7  
Renascença

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87055653

 
16-06-2020 09:06

Turismo nacional

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30bc3efa-aa6d-43ab-84bd-

6ddaee17be22&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com as férias à porta este promete ser um verão diferente de todos os outros face aos riscos da
pandemia. Ainda assim, as perspetivas turísticas já foram piores assim. O turismo nacional e a
reabertura de fronteiras na Europa levam os operadores a estar agora bastante mais otimistas do que
há 2 meses quando se chegou a temer um verão totalmente perdido. A Associação de Alojamento
Local em Portugal acredita que uma vantagem importante para o país pode ser a boa imagem que
Portugal conseguiu passar na gestão da pandemia.
Declarações de Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal.
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A8  
RTP 1

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87054323

 
16-06-2020 08:39

1 1 1

Turismo de Portugal lança campanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2138bc89-d3cb-40e6-bbf4-

9f1bee1c1680&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo de Portugal lançou uma campanha que convida os portugueses a visitarem o país. A
cerimónia de apresentação foi presidida pelo primeiro-ministro. António Costa destacou que o setor é
essencial para a economia e foi um dos que mais sofreu com a COVID-19. O primeiro-ministro apela à
ajuda dos portugueses e diz que este é o ano ideal para redescobrirem o país.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-16 09:08
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-16 08:39
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-16 09:09
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A9 Briefing - O Turismo VisitaPortugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/06/2020

Meio: Briefing Online Autores: Sofia Dutra

URL: https://www.briefing.pt/marketing/48208-o-turismo-visitaportugal.html

 
#TuPodes, Visita Portugal é a nova campanha do Turismo de Portugal que convida os portugueses a
descobrirem os motivos que tornaram o País o Melhor Destino Turístico do Mundo. Com criatividade da
Partners e produção da Blanche Filmes, converte o VisitPortugal em VisitaPortugal.
 
O filme, de 2'40", é protagonizado por turistas de várias nacionalidades que desde Londres, Nova
Iorque, Paris, Madrid e Rio de Janeiro, interpretam em português e com os seus sotaques, o clássico
"Only You", dos The Platters. "Os personagens do filme simbolizam os turistas internacionais, que
desde as suas cidades, sonham regressar a Portugal e enquanto não o podem fazer, dirigem aos
portugueses um apelo para que se deixem contagiar por essa vontade de explorar os sons, os
sabores, as paisagens, o património e os afetos de Portugal".
 
A campanha, que arranca esta terça-feira, 16 de junho, representa um investimento de dois milhões
de euros e estará em exibição até ao final deste ano, nos meios digitais, televisão, rádio e imprensa
nacional e regional.
 
Numa segunda fase, serão os profissionais de turismo que convidam os portugueses a experimentar a
sua oferta. Seja uma visita guiada a um museu, uma aula de surf, um passeio num parque natural, a
descida de um rio, uma caminhada na montanha ou atividades numa quinta ou num enoturismo.
#TuPodes, visitar o teu mar, o teu património, a tua cultura, a tua gastronomia, serão algumas das
mensagens que os profissionais do turismo irão dirigir aos portugueses.
 
No início de julho, estará disponível uma plataforma digital de suporte à conversão da campanha
nacional, mas também das campanhas regionais, e que agrega uma oferta diversificada de inúmeras
experiências turísticas em todo o país. A plataforma visa proporcionar aos portugueses a descoberta
do país e das regiões, através de benefícios que motivem a utilização dos serviços prestados pelas
empresas de animação turística.
 
Ficha Técnica
 
Anunciante: Turismo de Portugal
 
Agência Criativa: Partners
 
Diretor Criativo Executivo & Arte: Ivo Purvis
 
Redator: João Moura
 
Realizador: Pedro Varela
 
Produtora: Blanche Filmes
 
Música: Only You by Ande Rand / Buck Ram
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Adaptação e Arranjos: Steven Gillon
 
Produção Musical: João Martins
 
Locutora: Ana Cunha
 
Agência de Meios: OMG
 
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 
[Additional Text]:
O Turismo VisitaPortugal
 
Sofia Dutra
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A11

Transavia anuncia novas rotas de Montpellier para Faro e Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/06/2020

Meio: Mundo Português Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=465cf443

 
A presidente executiva da Transavia, Nathalie Stubler, anunciou a abertura de novas rotas aéreas de
Montpellier, França, para Faro e Porto, a partir do início de julho e até ao final de agosto.
 
A responsável da companhia aérea fez o anúncio da abertura de novas rotas para Portugal, que
considerou um "mercado-chave" para a empresa, durante uma cerimónia no Aeroporto de Lisboa,
para assinalar a chegada dos primeiros passageiros vindos de Nantes, depois da reabertura das rotas
da Transavia.
 
Assim, entre o início de julho e o final de agosto, a companhia vai operar dois voos semanais para
Faro, dois para o Porto e três para Lisboa.
 
Até 26 de junho, Portugal será o único mercado para onde a Transavia irá voar.
 
Na mesma ocasião, estiveram também presentes a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o
presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, o presidente executivo da Vinci Concessions, Nicolas
Notebaert, a embaixadora de França em Portugal, Florence Mangin, e o presidente executivo da ANA
Aeroportos, Thierry Ligonnière.
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A12

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:07:17

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 87050022

 
15-06-2020 22:16

1 1 1

Entrevista a Luís Araújo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eae3a15f-b666-4ed7-b47f-

55ba449e7cc8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, sobre o lançamento da campanha "Tu
Podes. Visita Portugal" e o impacto da pandemia no turismo.
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A13

 
TSF

 	Duração: 00:06:01

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87048595

 
15-06-2020 19:00

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d1272b1-9cde-401b-b614-

acaf270b17b6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa viu o Algarve nestes dias sem enchentes e sem as filas do costume e confessa que isso
foi muito bom, admitindo que se trata de algo egoísta, mas António Costa gostou de ver o Algarve
como já não vê desde os anos 60. É com esta história que o primeiro-ministro lembra aos portugueses
que Portugal é desde há 3 anos seguidos, considerado o melhor destino do mundo e que este ano é
uma oportunidade de ouro para redescobrir o país.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; João Fernandes, Entidade Regional de Turismo do
Algarve.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-15 20:03
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A14

 
TSF

 	Duração: 00:02:55

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87046889

 
15-06-2020 18:05

Presidente do turismo algarvio usa a palavra revigorante para classificar o que aconteceu nos
últimos dias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6371159c-1ad3-4e41-9057-

55ab9045d755&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do turismo algarvio usa a palavra revigorante para classificar o que aconteceu nos
últimos dias com dois feriados nacionais junto ao fim de semana. Os hotéis algarvios tiveram taxas de
ocupação de que não estavam à espera, nesta altura. João Fernandes, o pres. da Entidade Regional do
Turismo Algarvio, considera que foi ultrapassado com sucesso primeiro teste do regresso.
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