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Swoop começa a
voar para Los Cabos

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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REPORTAGEM
VIAGENS

COMUNICADO DO GOVERNO PORTUGUÊS

Não preenchimento do formulário de localização dá multa em Portugal
Incumprimento passa a constituir contraordenação para as companhias aéreas e passageiros

companhia aérea do 
Canadá de baixo custo 
Swoop lançou seu novo 

serviço de British Columbia para 
Los Cabos, México.

Esta nova rota funcionará 
semanalmente, às segundas-
-feiras, entre o Aeroporto Inter-
nacional de Abbotsford e o 
Aeroporto Internacional de Los 
Cabos. 

Shane Workman, chefe de 
operações de voo da Swoop, 
disse, a propósito, “como a 
principal companhia aérea 
ultra-baixa do país, temos o 
prazer de adicionar outra opção 

de fuga de clima quente para 
os residentes do Vale Fraser, 
com Los Cabos liderando nossa 

crescente lista de destinos sem 
escalas disponíveis em Abbot-
sford”.

A companhia aérea já opera 

voos entre Abbotsford e Puerto 
Vallarta, no México. 

À medida que o turismo 
canadiano no destino continua 
a recuperar de forma constante, 
continuam a implementar-se 
protocolos de saúde e segurança 
à medida que os viajantes pro-
curam experimentar tudo o que 
o destino tem a oferecer, desde 
restaurantes de classe mundial 
até resorts de luxo.

“Estamos ansiosos para 
expandir a nossa conectividade 
com a Swoop para levar os via-
jantes de Abbotsford num voo 
direto para Los Cabos”, disse 
Rodrigo Esponda, que exerce a 
função de diretor executivo da 
Los Cabos Tourism. l

OPÇÃO TURISMO

A "Estamos ansiosos
para expandir a nossa 
conectividade com a Swoop 
para levar os viajantes de 
Abbotsford num voo direto 
para Los Cabos"
Rodrigo Esponda, diretor executivo da 
Los Cabos Tourism

Nova rota funcionará semanalmente, às segundas-feiras, entre o Aeroporto Internacional de Abbotsford e o
Aeroporto Internacional de Los Cabos

A Swoop já opera voos entre Abbotsford e Puerto Vallarta, no México
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assou a constituir con-
traordenação para as 
companhias aéreas e pas-

sageiros, se houver incumpri-
mento da obrigatoriedade de 
apresentação e de verificação 
do formulário de localização 
de passageiros com destino ou 
escala em Portugal Continen-
tal, segundo um comunicado 

conjunto, dos ministérios da 
Economia e Transição Digital, 
Administração Interna, Saúde e 
Infraestruturas e Habitação.

O Governo de Portugal 
considera que o formulário 
de localização de passageiros 
(PLF) deve ser preenchido ele-
tronicamente após a realização 
do ‘check-in’ e antes da hora 
de embarque por todos os pas-
sageiros de voos com destino ou 
escala em Portugal Continen-
tal, incluindo os passageiros de 
voos provenientes das Regiões 
Autónomas dos Açores e da 
Madeira.

O incumprimento das obri-
gações de apresentação e de 
verificação do preenchimento 
do PLF constitui contraorde-
nação, sancionada com coima 
que pode variar entre os 20 mil 
e os 40 mil euros, quando pra-
ticada pelas companhias aéreas 
ou pelas entidades responsáveis 
pela gestão dos respetivos aero-
portos ou entre os 300 e os 800 
euros, quando praticada pelos 
passageiros. l
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P
COIMAS RESULTANTES
DO NÃO PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO PODEM
VARIAR ENTRE
300 E OS 800 EUROS,
PARA PASSAGEIROS

Preenchimento do PLF é obrigatório
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Venezuela autoriza
voos comerciais para Portugal

VIAGENS

Comunicado do Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) venezuelano

NOVAS REGRAS

DESTINO

OMT

Uso de máscara na rua deixou 
de ser obrigatório em Espanha

Bali reabre portas ao
turismo internacional

Necessário repensar o setor do turismo

Alívio das medidas restritivas
Zoritsa Urosevic, diretora executiva da OMT, refere que a retoma do 

setor precisa de cooperação internacional e de novas ideias

Ilha já está a receber turistas de todo o mundo

Organização Mundial do 
Turismo (OMT) destacou a 
importância de se repen-

sar totalmente o setor turístico, 
por representar uma oportuni-
dade após as perdas dos últimos 
dois anos de pandemia.

No entanto, a diretora exe-
cutiva, Zoritsa Urosevic, refere 
que a retoma da indústria do 
turismo ao nível mundial pre-
cisa de cooperação internacio-
nal e de novas ideias.

A OMT estima que, nos pri-
meiros sete meses do ano pas-
sado, o turismo internacional 
tenha caído 80% em relação 
aos níveis anteriores à pande-
mia, realçando que, apesar da 
melhoria relativa no período em 
relação a 2020, o desempenho 
foi muito inferior ao de 2019.

Uma análise realizada por 
um painel de peritos da OMT 
sinaliza uma possível recu-

peração do turismo em 2022, 
impulsionada pela procura nos 
segundo e terceiro trimestres 
do ano, e a continuidade desse 
crescimento para 2023. Con-
tudo, a retoma dos níveis de 
2019 só deverá acontecer em 
2024 ou mais tarde.

Antes da paralisação pela 
crise sanitária houve 1,5 bilhão 
de chegadas internacionais, 
o que contribuiu 7% para o 
Produto Interno Bruto global. 
Após a interrupção do turismo 
assistiu-se a uma queda de 70% 

desse rendimento.
Zoritsa Urosevic destaca 

a transformação do turismo 
internacional para o doméstico, 
apontando como um momento 
favorável para uma harmoniza-
ção neste âmbito e da criação de 
políticas que ajudem a melhorar 
o setor a nível nacional.

Outra oportunidade consi-
derada muito importante para o 
futuro do turismo e a sua recu-
peração são os fluxos financeiros 
disponíveis ou maior investi-
mento no ecoturismo. l

e maneira excecio-
nal, unicamente estão 
autorizadas as ope-

rações comerciais aéreas para 
o transporte de passageiros 
entre a República Bolivariana 
da Venezuela e os países da 
Turquia, México, Panamá, 
República Dominicana, Bolívia, 
Rússia, Cuba, Espanha e Por-
tugal”, refere um comunicado 
divulgado pelo Instituto de 
Aeronáutica Civil (INAC) vene-
zuelano. 

Uma decisão “excecional” 
que, embora esperada, apanhou 
de surpresa os empresários e 
agentes de viagem luso-vene-
zuelanos, que desconhecem 
ainda datas e condições de 
retoma dos voos, até porque 
a Venezuela, como o Opção 
Turismo informou, aumentou 
recentemente os impostos sobre 
os voos internacionais.

No entanto, o documento 
recorda que “continuam as res-
trições às operações da aviação 
comercial, aviação geral e pri-
vada” com ligação à Venezuela, 
como parte das diretrizes do 
Executivo para garantir a saúde 
dos cidadãos e ainda atenuar os 
efeitos da pandemia da Covid-19.

O comunicado destaca ainda 
que o governo da Venezuela 
apela “aos exploradores aéreos 
e agentes de viagem a não 

comercializar bilhetes para rotas 
distintas às aprovadas (…) e 
agradece aos cidadãos em geral 
que não adquiram passagens 
aéreas para rotas distintas às 
autorizadas”.

Agora, depois desta notícia, 
falta saber se a TAP está real-
mente interessada em agendar 
voos de imediato, ou seja, já 
para Março, e quais serão os 
requisitos em termos pandémi-
cos para viajar a Portugal. l

ilha indonésia de Bali já 
está a receber turistas de 
todo o mundo, embora 

sob quarentena, após quase dois 
anos sem voos internacionais 
devido à pandemia de Covid-19.

Apesar desta medida, a ilha 
ainda impõe requisitos aos visi-
tantes, que devem ser vacinados 
e dispostos a passar cinco dias 
em quarentena, num dos cinco 
hotéis ou seis barcos designados 
pelo Ministério do Turismo da 

Indonésia.
O turismo representa 54% 

da sua economia, sendo que 
em 2019, recebeu 16 milhões de 
visitantes contra os 1,5 milhões 
em 2021 e os 4 milhões em 2020.

Na semana passada, a Indo-
nésia concordou com Singapura 
em abrir duas das suas ilhas, 
Batam e Bintan, a visitantes da 
cidade-Estado asiática, a cerca 
de 50 quilómetros das ilhas da 
província indonésia de Riau, 
embora os turistas sejam obri-
gados a permanecer em certos 
hotéis. l

esde a passada semana que 
o uso de máscara na rua 
deixou de ser obrigatório 

em Espanha. Quem o disse foi 
a ministra da Saúde espanhola, 
Carolina Darias, adiantando 
que a medida foi aprovada pelo 
Conselho de Ministros. 

Assim sendo, foi feita a revo-
gação do decreto que estabelece 

a obrigatoriedade de uso de 
máscara ao ar livre. 

A justificação desta medida é 
o facto de todos os indicadores 
de avaliação da situação pandé-
mica estarem a descer. l

OPÇÃO TURISMO

A
Zoritsa Urosevic, diretora executiva da Organização Mundial do Turismo (OMT)

DI
RE

ITO
S  

RE
SE

RV
AD

OS

OPÇÃO TURISMO

D JUSTIFICAÇÃO DESTA
MEDIDA É A MELHORA DE 
TODOS OS INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

Madrid, Espanha

OPÇÃO TURISMO

“D

Caracas, Venezuela
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