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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87083374

 
17-06-2020 14:09

1 1 1

Queda do turismo em Portugal em abril

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=899609d2-27c1-4069-9e85-

768e5a6adc42&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Era previsível, mas é histórica a quebra no turismo em Portugal no mês de abril e está agora
confirmada pelo INE, o Instituto Nacional de Estatística. A perda chega a 97% no número de hóspedes
e dormidas.
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A2  
CM TV

 	Duração: 00:02:53

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 87083111

 
17-06-2020 13:47

1 1 1

COVID-19 em Lagos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=34b87be4-821e-4740-9929-

6751fbcc6465&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O foco de COVID-19 em Lagos, no Algarve, começou com uma festa ilegal. No local está agora em
direto Rui Pando Gomes.
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SIC

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87082755

 
17-06-2020 13:36

1 1 1

Impacto da COVID-19 no Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02fccea1-08d5-451e-a494-

845fa44b48bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo foi dos setores mais afetados pela pandemia e temos agora uma noção mais precisa de esse
impacto. O Instituto Nacional de Estatística acaba de dizer que a atividade turística foi praticamente
nula em abril.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-17 13:37
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TVI 24

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87080285

 
17-06-2020 11:54

1 1 1

Migrantes ilegais acolhidos em centros de instalação temporária

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35680fff-8dce-474e-b1e8-

8ab90d647d78&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vão ser expulsos os 22 marroquinos que entraram ilegalmente em Portugal no início desta semana.
Eles ontem foram ouvidos por um juiz de instrução Criminal no Tribunal de Loulé e foi ordenada a
transferência destes homens para centros de instalação temporária.
 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2020-06-17 13:27
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-17 13:27
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 	Duração: 00:00:49

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87073820

 
17-06-2020 06:44

1 1 1

COVID-19 em Lagos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a8025e9-4dd0-43ca-80b3-

6f5d81034b2c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da câmara de Lagos pede mão pesada da Justiça para com os organizadores da festa.
Em entrevista, Hugo Pereira diz que estamos perante uma irresponsabilidade que terá de ter
consequências para os culpados.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-17 07:33
 RTP 3 - 360 , 2020-06-16 21:36
 RTP 3 - 3 às... , 2020-06-16 23:08
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-17 08:36
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-17 09:44
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-06-16 00:10
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A6 Faro: taxa turística suspensa até março de 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/06/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/561

 
17
 
Jun
 
Faro: taxa turística suspensa até março de 2021
 
Sociedade, Faro
 
A Câmara Municipal de Faro aprovou ontem, dia 15, por unanimidade dos seus vereadores, a
prorrogação da suspensão do pagamento de taxa turística até ao final de outubro de 2020. Na prática,
os empreendimentos turísticos e alojamentos locais ficam isentos deste pagamento até ao próximo
mês de março de 2021, uma vez que em circunstâncias normais a taxa turística só tem incidência
entre os dias 1 de março e 31 de outubro de cada ano.
 
Proposta pelo Presidente da Câmara, esta medida tem em atenção a situação excecional que ainda se
vive, em particular no setor do turismo, a passar por severas dificuldades por via dos cancelamentos e
da escassez de novas reservas de alojamento devido à pandemia da doença COVID-19.
 
A autarquia já havia aprovado a suspensão da aplicação da taxa durante o segundo trimestre do ano,
procurando atenuar os efeitos que o encerramento de fronteiras e as medidas excecionais de restrição
de circulação de pessoas tiveram no setor.
 
Ainda assim, em face da previsão de redução do número de voos para o aeroporto provenientes dos
principais países emissores de turismo, estimada entre os 50 e os 60 por cento, bem como da
constatação do aumento da taxa de desemprego na indústria turística regional, a autarquia deliberou
tomar esta medida adicional que se espera venha a ter um efeito positivo no setor.
 
Recorda-se que a taxa foi aprovada em 2019 pelo Município de Faro, depois de a Associação de
Municípios do Algarve (AMAL) ter deliberado a criação de uma taxa turística a ser implementada na
região. Tem um valor de 1,5 euros por noite (cobrado apenas nos primeiros sete dias da estadia) e
por pessoa e destina-se a adaptar o território à maior demanda, bem como à promoção do destino
turístico.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Lisboa: "Estamos a acordar novamente para o turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/06/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/lisboa-estamos-a-acordar-novamente-para-o-turismo/

 
Numa parceria que envolve a Associação de Turismo de Lisboa, municípios e privados, a Entidade
Regional de Turismo da Região de Lisboa apresentou um programa de dinamização e captação do
turismo interno, que envolve uma campanha publicitária e a comercialização de experiências e
alojamento para os turistas nacionais. O programa tem como objetivo abranger dois alvos, a
população da Grande Lisboa por um lado e, por outro, os restantes turistas nacionais. A iniciativa
abrange um orçamento por parte da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa que pode
variar entre os 550 a 600 mil euros, sendo 300 mil para a campanha de promoção e o restante em
comparticipações das experiências adquiridas a empresas de animação (150 mil) e Casas de Fado
(100 a 150 mil, de acordo com a procura).
 
"Estamos a acordar novamente para o turismo", indicou Vítor Costa, presidente da Entidade Regional
de Turismo da Região de Lisboa, durante a apresentação, que teve lugar ontem, em Lisboa,
acrescentando que "esperamos dinâmica na retoma, mas será uma retoma difícil". Para o responsável,
nesta fase o "turismo interno assume uma grande importância, apesar de ser pequeno".
Relativamente à iniciativa o responsável considera que "não chamamos esta de uma campanha para o
mercado interno", pois considera que é muito mais que isso, "apresentamos propostas concretas
adaptadas ao interesse dos portugueses e residentes".
 
Disponíveis para serem adquiridos através de um call center que será ainda criado pela Entidade, os
pacotes apresentados nesta iniciativa poderão ser consultadas no site: www.visitlisboa.com. Para os
residentes de Lisboa estarão disponíveis, entre outros conteúdos, espetáculos em Casa de Fados por
25 euros ou experiências variadas nos diversos municípios da região de Lisboa por 20 euros. Os
lisboetas podem ainda, por 12,5 euros, adquirir um Lisboa Card que permite o acesso durante um dia
a 35 museus, monumentos e atrações de Lisboa.
 
Um dos objetivos deste programa passa por "aprofundar a relação entre os residentes e a oferta da
região", acrescenta Vítor Costa.
 
Relativamente aos residentes em outras zonas do país, estes podem escolher pacotes com três ofertas
(base por 160 euros; plus por 190 euros; e premium por 240 euros), que incluem duas noites nos
municípios da Grande Lisboa, duas experiências à escolha (das apresentadas) para além de vários
incentivos complementares disponibilizados por restaurantes, rent-a-car e municípios da região. Estes
pacotes envolvem direito a circular gratuitamente durante um dia nos transportes públicos. Este
programa será válido durante os meses de julho, agosto e setembro.
 
O presidente da Entidade Regional de turismo da Região de Lisboa enfatiza que esta "é a primeira vez
que fazemos uma experiência destas", por isso recusa-se a apontar metas a atingir. Já aderiram a
este programa 85 hotéis, 14 empresas de animação, 16 casas de fado, restaurantes, rent-a-cars e
municípios, sendo que as adesões ainda não estão terminadas.
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A8

Quer conhecer melhor o Alentejo e o Ribatejo? A Entidade Regional de Turismo lançou
sites para o ajudar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/06/2020

Meio: Digital Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ecf503af

 
A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em colaboração com a Regional de Promoção
Turística, lançou, esta semana, os novos websites que dão a conhecer as características dos destinos,
assim como as várias sugestões e ofertas de produtos e serviços do vasto e diversificado território.
 
Disponível em português e em mais quatro idiomas estrangeiros, nomeadamente inglês, espanhol,
francês e alemão, as plataformas de promoção online, podem ser consultadas pelos utilizadores quer
na versão mobile e do desktop. Inspirados nas novas linhas de comunicação "Alentejo Caiado de
Fresco" e "Ribatejo Viva a Festa", os meios apresentam um design actual e uma navegação bastante
user friendly, na ótica internauta.
 
A criação de roteiros personalizados, com informação da distância e da duração estimada, bem como a
possibilidade de adicionar aos favoritos, são algumas das muitas funcionalidades dos novos websites,
criados para ajudar os utilizadores a planearem as suas visitas às regiões.
 
Também os empresários e agentes do sector têm nas novas plataformas uma área privilegiada de
acesso, à qual podem aceder e atualizar todos os conteúdos que considerem relevantes para o seu
modelo de negócio.
 
Estes lançamentos - os quais marcam uma nova fase na estratégia de comunicação da oferta turística
dos destinos - nas palavras do presidente da Turismo do Alentejo / Ribatejo ,António Ceia da Silva,
"têm por objectivo facilitar o acesso à informação por parte dos visitantes e turistas, numa época em
que valores como a segurança, a qualidade e a excelência assumem particular relevância no momento
de escolher o local onde passar uns dias de descanso ou de férias".
 
Os novos websites podem ser 'explorados' em www.visitalentejo.pt e em www.visitribatejo.pt
 
Artigos relacionados
 
[Additional Text]:
sites_turismo
 
Redacção
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Lisboa convida a viver milhares de experiências e oferece descontos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/06/2020

Meio: Infocul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=76ba9513

 
Lisboa convida a viver milhares de experiências e oferece descontos | infocul.pt
 
A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) está a promover um programa de
dinamização e captação de turismo interno que inclui milhares de experiências que podem ser
desfrutadas por lisboetas e residentes em Portugal. A iniciativa foi criada em parceria com a
Associação Turismo de Lisboa, empresas, associações e municípios da região.
 
Ir jantar e assistir a um espectáculo numa uma Casa de Fados por 25 euros ou, por 20 euros, fazer
um circuito guiado pela Arte Pública de impacto internacional no Bairro Padre Cruz e na Quinta do
Mocho, descobrir segredos num passeio a pé com guia pela Lisboa Antiga, passear no Sado para ver
os Golfinhos, ir a uma adega em Palmela, Azeitão, Colares ou Bucelas, passear por Cascais e Sintra
até ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, rever o Real Edifício de Mafra, o mais recente
monumento a ser declarado Património Mundial, são algumas das fantásticas experiências agora
proporcionadas aos lisboetas para encontrarem a sua Lisboa, acordada do confinamento.
 
Os lisboetas podem ainda, por 12,5EUR, adquirir um Lisboa Card que permite o acesso livre durante
um dia a 35 museus, monumentos e atracções de Lisboa e a inúmeros descontos.
 
Para os residentes noutras zonas do país, convidados a visitarem a região de Lisboa, estas
experiências são integradas em ofertas que incluem duas noites de hotel em quarto duplo, com
pequeno-almoço, e direito a circular gratuitamente durante um dia nos transportes públicos, com duas
experiências à escolha e ainda vários incentivos complementares disponibilizados por restaurantes,
rent-a-car e municípios da região. Existem três ofertas em função da categoria de hotel escolhida:
Base (160EUR); Plus (190EUR) e Premium (240EUR).
 
O programa será válido durante os meses de Julho, Agosto e Setembro.
 
Toda a informação sobre este programa, bem como os contactos e a forma de adquirir as ofertas vão
estar disponíveis no site www.visitlisboa.com, a partir da última semana de Junho.
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Blogger Catarina Leonardo descobre concelho de Alcoutim - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/06/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5fd1fa22

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
Nos passados dias 8, 9 e 10 de Junho a blogger Catarina Leonardo, do Blog Wandering Life, realizou
um roteiro à Descoberta de Alcoutim, visitando alguns dos segredos do Município, do Rio Guadiana até
à Serra do Caldeirão, anunciou o Município.
 
Passeio de barco no Grande rio do Sul, visita aos museus do Rio, de Arqueologia e da Escola Primária,
banho em pegos de ribeiras, tardes relaxadas em esplanadas junto ao Guadiana, caminhada com o
pastor, almoço regional no interior do concelho, visita a monte em ruína para compreender o
fenómeno da desertificação, visita ao Castelo Velho, e experiência em alojamentos no município foram
algumas das experiências vividas.
 
Desde dia 6 de junho, os bloggers da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, lançaram uma
campanha de divulgação do nosso país através de um contributo humilde, de todos aqueles que
acreditam que as viagens têm o poder de mudar o mundo, o nosso mundo. 48 Blogues de Viagem
portugueses percorrem o país até final do mês, de norte a sul, de este a oeste, em todos os distritos
porque consideram que Portugal precisa de todos nós e todos nós precisamos dele.
 
E é por isso que a campanha #EuFicoEmPortugal é importante para promover o Turismo Interno e
muito especialmente o turismo de Interior.
 
A iniciativa contou com o apoio da Região de Turismo do Algarve e da Câmara Municipal de Alcoutim.
 
A blogger irá publicar o seu roteiro no seu blog e redes sociais.
 
João Prudêncio

Página 10



A11

 
TVI

 	Duração: 00:02:59

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87070115

 
16-06-2020 21:33

1 1 1

Campanha do Turismo de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c4905fa-3e0c-4be0-a33b-

0f4c717df1b6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vivemos um tempo de contradições e de navegação à vista. Precisamos proteger a saúde e
precisamos de retomar a atividade económica. Muito do sucesso que se joga nesta altura depende da
responsabilidade de cada um. A campanha do Turismo de Portugal convida-nos a visitar um país
único.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-16 21:34
 TVI - Jornal das 8 , 2020-06-16 02:30
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A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), ultrapassando as inci-
tativas canceladas por via da pandemia, está a usar os meios digi-
tais como forma de promover e dar um novo impulso aos produto-
res de Vinhos da região.

Assim, todas as quintas feiras, nas redes sociais Facebook e Ins-
tagram, há uma rubrica que dá pelo nome de “5ªs à Quinta”, 

onde cada produtor relata um pouco da sua história e das parti-
cularidades das suas quintas e dos seus vinhos. Uma rubrica que 
acontece todas as quintas feiras, nas redes sociais Facebook e Ins-
tagram.

Com os desenvolvimentos da epidemia do COVID-19, e como 
medida de precaução e defesa de saúde dos participantes, a Co-
missão Vitivinícola do Algarve cancelou o Dia Aberto das Quintas 
destinado ao canal Horeca, inicialmente marcado para Março, 
e mais tarde adiado para 4 de Maio. Este evento tinha como 
principal objetivo dar a conhecer os produtores e os vinhos do 
Algarve aos decisores de compra da restauração e hotelaria re-
gional.

“Num momento em que todos os apelos nos levavam ao 
afastamento, decidimos transformar esse desafio numa opor-
tunidade para nos aproximarmos ainda mais dos nossos pro-
dutores”, aponta a presidente da CVA. Sara Silva refere que 
“usando os meios digitais como nossos aliados, começámos 
a preparar formas alternativas de fazer chegar a mensagem a 
esses públicos, mas também aos consumidores finais, peças 
chave no consumo e aumento da notoriedade dos nossos 
vinhos”.

O Dia Aberto deu assim lugar a um conjunto de 
reportagens, onde cada produtor relata um pou-
co da sua história e das particularidades das suas 
Quintas e dos seus vinhos. 

Também o site da CVA (www.vinhosdoalgarve.pt) 
foi reforçado com informação sobre cada um dos 
produtores e formas de adquirir os seus vinhos sem 
sair de casa, bastando para isso visitar as plataformas 
digitais de cada um.

Também a APP dos Vinhos do Algarve está a ser 
melhorada e será relançada em breve com uma nova 
imagem, disponível também em IOS, com o intuito de 
colocar os Vinhos do Algarve no mapa, destacando as-
sim a qualidade da região também a este nível. 

Na APP é possível consultar a localização geográfica 
dos produtores, saber quais os pontos de venda e res-
taurantes onde os vinhos estão disponíveis, bem como 
encontrar notícias e eventos relacionados com a Região 
Vitivinícola.

Está ainda em curso uma Ativação de Marca em parce-
ria com a Nutrifresco, um dos mais reconhecidos distribui-
dores de Pescado do Algarve, com a oferta de garrafas de 
Vinhos do Algarve na compra de Cabazes de Peixe e Maris-
co da sua recente marca Peixe à Porta (www.peixeaporta.
pt). A campanha decorre a nível nacional e está em curso 
nos meses de Junho e Julho (limitado ao stock existente), na 
compra do Cabaz das Rias.

Em resposta aos desafios da pandemia

Comissão Vitivinícola do Algarve 
dá um novo impulso aos produtores 

de vinhos da região
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