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Air Transat lança operação
regular para Faro desde Toronto

AOS OPERADORES E AGÊNCIAS DE VIAGENS

Desde o inicio que o jornal Opção Turismo, agora inserido nas páginas do Correio da Manhã Canadá, pretende ser também um 
ponto de reunião, entre profissionais do turismo português e do Canadá. Não só na área do incoming como no outgoing no 
interesse de ambas as partes.

Assim, apela-se aos operadores turísticos e agências de viagens sediadas no Canadá que nos ajudem a fazer essa ponte, con-
tactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l
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EUA desaconselham viagens ao Canadá

companhia tem vindo a efetuar operações regulares para o aeroporto de Faro, mas até agora com voos regulares

Governo dos EUA emitiram um aviso contra as viagens ao Canadá, dado o aumento do número de casos de Covid-19

apenas nos meses de Inverno

aeroporto de Faro volta 
a receber a companhia 
aérea Air Transat com uma 

operação regular de Toronto, 
desta vez, até Outubro de 2022.

Esta ligação direta ampliará 
a conectividade da região, uma 
vez que a Air Transat tem ope-
rações regulares para vários 
aeroportos no Canadá, como 
Vancouver, Calgary e Montreal.

Recorde-se que a companhia 
tem vindo a efetuar operações 
regulares para o aeroporto de 
Faro, mas até agora com voos 
regulares apenas nos meses de 
Inverno. Aliás, se considerar-
mos os registos dos últimos 20 

anos, esta será a primeira vez 
que a companhia aérea opera 
em Faro no Verão.

Esta retoma é possível devido 
ao esforço conjunto entre a 
companhia aérea, a ANA – 
VINCI Airports e as entida-
des regionais e nacionais de 
turismo, contando com mais 20 

movimentos no Inverno IATA e 
mais 64 movimentos no Verão.

Os passageiros desta rota 

irão voar de e para a capital da 
província canadiana de Ontá-
rio na mais recente frota da 

Air Transat, incluindo o novo 
avião A321neoLR, que tem o 
menor impacto ambiental da 
sua classe, com capacidade para 
199 passageiros.

Joseph Adamo, director de 
Vendas e Marketing da compa-
nhia aérea canadiana de baixo 
custo Air Transat, afirmou que 
“estamos muito entusiasmados 
em retomar as nossas operações 
em Faro e em expandir o nosso 
serviço entre o Canadá e Portu-
gal”, acrescentando a esta rota, 
que agora passa a ser anual, 
permite aos visitantes canadia-
nos explorar a região do Algarve 
e ao mesmo tempo “oferecer 
aos passageiros portugueses a 
oportunidade de descobrir o 
Great White North.” l

uncionários do governo 
dos EUA emitiram um 
aviso contra as viagens 

ao Canadá, dado o aumento do 
número de casos de Covid-19 à 
medida que a variante Ómicron 
se espalha. 

O CDC, os Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças 
dos EUA e o Departamento de 
Estado colocaram o Canadá no 
topo de suas respetivas listas de 

avisos de viagem. 
O CDC transferiu o Canadá 

para sua lista de “Nível 4: Muito 
Alto Risco”, enquanto o Depar-
tamento de Estado mudou o 
vizinho norte dos EUA para sua 
lista de avisos “Nível 4: Não 
Viaje”. 

Além disso, o CDC adicio-
nou a ilha de Curaçau à sua 
lista de Nível Quatro, elevando 
o número total de destinos ao 
redor do mundo que a agência 
diz que os viajantes devem evi-
tar para cerca de 80. 

Os Estados Unidos suspen-
deram as restrições de fronteira 

com o Canadá e o México para 
cidadãos estrangeiros total-

mente vacinados em Novembro, 
encerrando uma proibição de 
viagem que estava em vigor 
desde Março de 2020 como parte 
de um esforço para enfrentar a 
pandemia Covid-19. 

Em Dezembro passado, o 
governo do Canadá aconselhou 
contra todas as viagens interna-
cionais não essenciais por pelo 
menos quatro semanas e seu 
ministro da Saúde, Jean-Yves 
Duclos, disse que o aviso seria 
revisto e possivelmente esten-
dido. l
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"Estamos muito entusiasma-
dos em retomar as nossas 
operações em Faro e em ex-
pandir o nosso serviço entre 
o Canadá e Portugal"
Joseph Adamo, director de Vendas e 
Marketing da Air Transat

Ligação direta ampliará a conectividade da região
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Mais restrições para impredir que a variante Ómicron se espalhe



Associação Empresarial 
Ourém-Fátima (ACISO), 
organizadora dos X Wor-

kshops Internacionais de 
Turismo Religioso (IWRT), pre-
vistos para 10 e 11 de Março, em 
Fátima, informou que conside-
rando o recente aumento dos 
casos de covid-19 pelo mundo, 
considerou prudente adiar a 

data de realização do evento, 
para 23 e 24 de Junho.

O certame, que já tinha um 
número elevado de inscritos, 
é apontado como um dos mais 
relevantes encontros mundiais 
de profissionais de turismo 
religioso.

Em paralelo ao programa 
principal, terão lugar workshops 
sobre a “Herança Judaica”, na 
Guarda, e “Experiências turís-
ticas em Fátima e na Região”. l

m comunicado divulgado 
em Caracas, o Instituto 
Nacional de Aeronáutica 

Civil (INAC) da Venezuela refere 
que as restrições agora prolon-
gadas até ao dia 18 de Fevereiro, 
têm lugar em cumprimento das 
diretrizes do governo venezue-
lano “a fim de garantir a saúde 
dos cidadãos que residem no 
país, através de políticas que 
permitam mitigar os efeitos 
ocasionados pela pandemia 
gerada pela covid-19.”

O comunicado do INAC 
explica que e de maneira excep-
cional, “unicamente estão auto-
rizadas as operações comerciais 

aéreas para o transporte de pas-
sageiros entre a República Boli-
variana da Venezuela e os países 
irmãos da Turquia, México, 
Panamá, República Dominicana, 
Bolívia, Rússia e Cuba.”

As autoridades da Venezuela 
estão a pedir às companhias 
aéreas e agências de viagens 
para não venderem bilhetes para 
rotas não autorizadas.

No comunicado, o INAC 
pede às companhias aéreas e 
agências de viagens que não 
vendam bilhetes para rotas não 
autorizadas, entre as quais Por-
tugal, e aos cidadãos que não os 
comprem. l
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Codeshare American
Airlines-Aer Lingus aumenta
ligações entre Europa e EUA

UE: Argentina, Austrália e Canadá 
deixam de ser países ‘seguros’

REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA COVID-19

 Novidades do comunicado divulgado pelo Conselho da Europa

INFORMAÇÃO DA ACISO RESTRIÇÕES
Workshops internacionais
sobre turismo religioso adiados

Venezuela restringe
operações aéreas até 18 de Fevereiro
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AS AUTORIDADES DA VEN-
EZUELA ESTÃO A PEDIR 
ÀS COMPANHIAS AÉREAS 
E AGÊNCIAS DE VIAGENS 
PARA NÃO VENDEREM 
BILHETES PARA ROTAS NÃO 
AUTORIZADAS

E

Consequência do aumento dos casos de Comunicado divulgado em Caracas

Nova aliança trará maior oferta de destinos

OPÇÃO TURISMO

governo indonésio já tinha 
anunciado, em Abril de 
2019, não só a intenção 

como também já ter um plano 
para transferir a capital adminis-
trativa do país, Jacarta, para um 
outro local. Nessa altura foram 
seleccionados dois distritos na 
parte oriental da ilha de Bornéu

No seguimento da intenção, 
o presidente da Indonésia, Joko 
Widodo, anunciou que a nova 
capital administrativa vai ser 
construída na ilha de Bornéu 
e vai chamar-se Nusantara. 
Uma palavra conhecida e com 
a qual os indonésios se referem 
frequentemente ao arquipélago 
indonésio.

A informação foi dada por 
Joko Widodo ao ministro do Pla-
neamento do Desenvolvimento 
Nacional, Suharso Monoarfa, 
durante uma reunião do comité 
especial para a construção da 
nova capital. l

NOVA CAPITAL
NUSANTARA SERÁ O 
NOME DA NOVA CAPITAL 
DA INDONÉSIA

BREVES

OCovid-19

A

Certame é um dos mais relevantes encontros mundiais do setor
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Efeitos da pandemia na Venezuela

Nusantara 

rgentina, Austrália e 
Canadá foram agora reti-
rados da lista de países 

‘seguros’ para os quais se reco-
menda o gradual levantamento 
das restrições de viagens não 
essenciais para a Europa, após 
reavaliação da situação epide-
miológica da covid-19.

Em comunicado, o Conse-
lho da Europa anuncia que, no 
quadro das revisões regulares 
que efetua ao abrigo da reco-
mendação sobre o levantamento 
gradual das restrições tempo-
rárias às viagens não essenciais 
para a UE, atualizou a lista de 
países, regiões administrativas 
especiais e outras entidades e 
autoridades territoriais relativa-
mente aos quais as restrições de 

viagem devem ser levantadas, 
tendo decidido retirar desta 
lista a Argentina, a Austrália e 
o Canadá.

Recorde-se que o Conselho 
da Europa, que procede a cada 
duas semanas a revisões regu-
lares da lista, tendo em conta 
a situação epidemiológica da 
covid-19 em cada país terceiro, 
lembra que as viagens não 
essenciais para a UE de países 
ou entidades não enumeradas 
na lista estão sujeitas a restri-
ções temporárias de viagem, 
o que não impede os Estados-
-membros de levantarem a 

restrição temporária de viagens 
não essenciais para a UE para 
viajantes totalmente vacinados 
contra a covid-19.

A lista de países terceiros que 
a UE considera seguros a nível 
da pandemia da covid-19 e para 
os quais recomenda a autoriza-
ção de viagens não essenciais 
passa assim a contar apenas 
com 13 países, designadamente 
Bahrein, Chile, Colômbia, Indo-
nésia, Kuwait, Nova Zelândia, 
Peru, Qatar, Ruanda, Arábia 
Saudita, Coreia do Sul, Emirados 
Árabes Unidos e Uruguai.

A estes países acresce a 
China, mas sujeito a confirma-
ção de reciprocidade, ou seja, 
de levantamento de restrições 
de viagens por parte de Pequim 
a cidadãos da UE, e as regiões 
administrativas de Macau e 
Hong Kong. l
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A SÃO AGORA APENAS 13 OS 
PAÍSES TERCEIROS QUE A 
UE CONSIDERA SEGUROS

American Airlines e a 
irlandesa Aer Lingus 

anunciaram um acordo para 
operar voos de codeshare.

Esta nova aliança significará 
para os clientes de ambas as 
empresas uma maior oferta de 
destinos nos Estados Unidos e 
na Europa.

Especificamente, a American 
Airlines colocará seu código 
em voos operados pela Aer 
Lingus entre Dublin (Irlanda) e 
os seguintes destinos: Amster-
dão (Holanda), Birmingham, 
Londres Heathrow, Londres 
Gatwick e Manchester (Reino 
Unido) e ainda nas ligações 
entre Londres Heathrow e Bel-
fast (Reino Unido), Cork e 
Shannon (Irlanda).

Por outro lado, os clientes 

da Air Lingus poderão reservar 
viagens de codeshare em voos 
operados pela American Air-
lines, de Chicago O’Hare aos 
destinos dos EUA de Albuquer-
que (Novo México), Nashville 
(Tennessee), Dallas-Fort Worth 
(Texas), Los Angeles, São Fran-
cisco, San Jose (Califórnia), 
Seattle (Washington) e Tucson 
(Arizona).

Tanto a American Airlines 
como a Aer Lingus já anuncia-
ram que pretendem aumentar 
os destinos do seu acordo de 
codeshare em um futuro pró-
ximo.

Recorde-se que ambas as 
companhias aéreas fazem 
parte da Atlantic Joint Business 
(AJB), criada em 2010, sendo 
que a Aer Lingus aderiu no ano 
passado. Da AJB fazem ainda 
parte a British Airways, Iberia 
e Finnair. l
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