
 

PANASONIC E TAP  

REVELAM PARCERIA  
 

 Panasonic torna-se parceiro tecnológico da TAP TV 

 

 O canal de televisão interno da TAP irá ter o suporte de 

equipamentos de vídeo e imagem da Panasonic 

 

 

 

 
 

Lisboa, 27 de julho de 2015 – A Panasonic irá fornecer equipamentos de vídeo e 

imagem que servirão de suporte à criação de conteúdos para a televisão interna 

da TAP. O canal de televisão interno da Companhia, a TAP TV, realiza 

reportagens nos destinos operados pela TAP com o objetivo de divulgar, junto dos 

seus trabalhadores, as informações mais relevantes no âmbito da sua atividade. 

Uma tarefa que a partir de agora vai contar com equipamento da Panasonic, 

marca que passa a apoiar este projeto criado em Junho de 2011, o qual alcança 

um público-alvo de mais de 7 mil trabalhadores dispersos por todo o mundo. 

Através de mais de 20 monitores e da intranet da empresa, a TAP TV continua a 

revelar os rostos dos trabalhadores que em cada local de trabalho dão o seu 

melhor em prol dos clientes da TAP, os projetos e a atividade da empresa, 

promovendo o espírito de grupo e os valores e identidade da Companhia. 

 

“A filosofia da TAP TV passa pela disponibilização de conteúdos através de 

monitores que estão em áreas de acesso exclusivo a trabalhadores mas também 

em áreas de acesso público por onde passam diariamente as pessoas que nos 

visitam pelos mais diversos motivos, sejam visitas dos nossos clientes, grupos de 

estudantes ou investigadores, parceiros de negócio ou colegas do setor, entre 

outros” explica Lúcia Cavaleiro, a responsável pelo canal de televisão interno da 

TAP. “Através desta parceria, a TAP TV e a Panasonic, levarão, em conjunto, a 

missão de excelência dos serviços prestados aos trabalhadores e clientes da 

Companhia”, sublinha ainda Lúcia Cavaleiro. 

 

Como especialista na mais alta resolução de vídeo e imagem, a Panasonic vem 

firmar através desta parceria com a TAP a excelência e inovação na vertente 

tecnológica e profissional dos seus produtos, para a obtenção dos melhores 

resultados de imagem e vídeo.  
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“Para a Panasonic em Portugal, é um enorme motivo de orgulho e confiança a 

parceria tecnológica realizada com um projeto tão ambicioso e especial como a 

TAP TV” revela Luís Caldas, Diretor Geral da Panasonic em Portugal. “Esta 

parceria reforça o nosso posicionamento no mercado nacional e vem fortalecer o 

reconhecimento do mercado em relação à excelência dos produtos da Panasonic, 

neste caso em particular, na área da imagem e vídeo” conclui o responsável.   

 

A Panasonic tem reforçado a sua forma singular de ver a fotografia e o vídeo, mais 

ampla, mais versátil e livre, para que todos encontrem o seu modo de expressão, 

de captar a sua realidade e ir mais além. Para isso, conta com uma gama de 

equipamentos Panasonic, Lumix e Lumix G capaz de se adequar a qualquer estilo 

de fotografia, e de obter resultados com aspecto profissional, inclusivamente para 

aqueles que se iniciam no mundo da fotografia e vídeo. Após anos de 

desenvolvimento tecnológico de última geração, a Panasonic é hoje líder na oferta 

de produtos 4K, com a qual é possível completar todo o processamento de 

imagem: gravação, transmissão e reprodução. Superior ao Full HD convencional, 

o formato 4K destaca-se pela sua definição de imagem, que demonstra a 

perfeição e mínimos detalhes, com imagens plenas de realismo e profundidade.  

 

A nível global, a Panasonic tem vindo a desenvolver diversas iniciativas e 

parcerias com diversas entidades alinhadas com a visão da marca, que visam 

fornecer melhores condições de vida aos seus clientes, colocando sempre a “vida 

das pessoas" no centro das suas atividades – “ A Better Life, A Better World ”. 

 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 

electrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações 

pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera 

agora com mais de 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo, 

registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de 

euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. Comprometida na procura de novos 

valores através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e 

um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, 

visite o site da empresa http://panasonic.net/. 

http://www.panasonic.com/pt
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal
http://panasonic.net/


 

 

Sobre a TAP 

A TAP Portugal é a companhia aérea Portuguesa líder de mercado, que celebrou 70 anos 
em 14 de Março deste ano, e é membro da Star Alliance, a maior aliança verdadeiramente 
global do mundo, desde 2005. A operar desde 1945, a companhia tem o seu Hub em 
Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com África, América 
do Norte, Central e do Sul. A Rede da TAP, líder na operação entre a Europa e o Brasil, 
cobre 82 destinos em 35 países a nível mundial. Operando em média cerca de 2.500 voos 
por semana, a TAP dispõe de uma moderna frota de 61 aviões de fabrico Airbus, mais 16 
ao serviço da PGA, sua companhia regional, totalizando 77 aeronaves. Eleita a Companhia 
Aérea da Europa  Líder para África e Companhia Aérea da Europa Líder para a América do 
Sul em 2014, pelos WTA, World Travel Awards, foi também eleita Companhia Aérea Líder 
Mundial para África em 2011 e 2012, pelos WTA,  e detém igualmente o título de 
Companhia Aérea Líder Mundial para a América do Sul, dos WTA, em 2009, 2010, 2011 e 
2012. Eleita pela revista britânica Business Destinations como a Companhia Aérea com 
melhor Classe Executiva – América do Sul, em 2013, foi também eleita a Melhor 
Companhia Aérea na Europa em 2011, 2012 e 2013, pela prestigiada revista “Global 
Traveller” dos EUA, e foi distinguida pela UNESCO e pela International Union of Geological 
Sciences com o Prémio Planeta Terra IYPE 2010, na categoria Produto Sustentável Mais 
Inovador. Considerada a Melhor Companhia Aérea pela revista “Condé Nast Traveller em 
2010, foi eleita a Melhor Empresa Portuguesa na área do Turismo em 2011 e também a 
Companhia Aérea com Melhor Reputação em Portugal, pelo Reputation Institute em 2014.  
Para mais informação, veja o site www.flytap.com e siga a TAP em   
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