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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

ALÍVIO DE RESTRIÇÕES

Rio de Janeiro suspende 
uso de máscara na rua

TAP retoma os voos de
ida e volta para Caracas

Air Transat e Porter Airlines
com novo acordo de codeshare

Portugal já pode ‘voar’ de e para a Venezuela

Parceria entre as duas companhias aéreas canadianas

Decisão devido à menor incidência do vírus

RETOMA

AVIAÇÃO

partir de agora, ambas as 
empresas comercializarão, 
sob o seu próprio código 

e licença, voos operados pelo 
outro parceiro, permitindo que 
os clientes combinem segmen-
tos de voo num único bilhete 
e verifiquem a sua bagagem 
apenas uma vez. A Air Transat e 
a Porter Airlines, duas das prin-

cipais companhias aéreas do 
Canadá, concluíram um acordo 
de codeshare que será imple-
mentado para 
a temporada de 
verão de 2022. 

A primeira 
fase do acordo 
vai concen-
t ra r - s e  em 
conectar as 
bases de Porter no Aeroporto 
Billy Bishop (YTZ) e Halifax-

-Stanfield (YHZ) da cidade de 
Toronto com o ‘hub’ da Air 
Transat em Montreal-Trudeau, 

f o r n e c e n d o 
aos clientes de 
ambas as com-
panhias aéreas 
u m a  m a i o r 
seleção de voos 
de conexão no 
Canadá, Esta-

dos Unidos e internacional-
mente. l

OPÇÃO TURISMO

A CLIENTES PODERÃO
COMBINAR SEGMENTOS DE 
VOO NUM ÚNICO BILHETE E 
VERIFIQUEM A SUA BAGAGEM 
APENAS UMA VEZ
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Acordo será implementado para a temporada de verão de 2022

e maneira excep-
cional, unicamente 
estão autorizadas as 

operações aéreas comerciais 
para o transporte de passagei-
ros entre a República Boliva-
riana de Venezuela e os países 
de Turquia, México, Panamá, 
República Dominicana, Bolívia, 
Rússia, Cuba, Espanha e Por-
tugal, pode ler-se no recente 
comunicado do Instituto Nacio-
nal de Aeronáutica Civil (INAC) 
da Venezuela.

O INAC anunciou também o 
alargamento das restrições às 
operações aéreas internacionais 
para território venezuelano, 
com excepção dos voos de e 

para nove países, entre eles 
Portugal.

As restrições à aviação 
comercial, aviação geral e pri-
vada, segundo um comunicado 
divulgado pelo INAC em Cara-
cas, vão continuar em vigor até 

pelo menos 9 de abril, com base 
nos avisos aos navegantes.

No documento, as autorida-
des venezuelanas apelam aos 
exploradores aéreos e agentes 
de viagens a não comercializar 
bilhetes para rotas distintas às 
aprovadas e agradece aos cida-
dãos a não adquirir passagens 
aéreas para rotas distintas às 
autorizadas.

A TAP informou que reto-
mará os voos regulares para 
Caracas a partir de 21 de junho 
e programou três voos especiais 
entre Lisboa e a capital vene-
zuelana até essa data, nos dias 21 
de abril e 5 e 16 de maio.

Os voos serão operados com 
equipamento A330neo, com 
capacidade para 298 passagei-
ros. l

OPÇÃO TURISMO

“D

TAP retoma viagens para a Venezuela
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esde segunda-feira, dia 
7 de março, que as auto-
ridades do Rio de Janeiro 

decidiram suspender o uso 
obrigatório da máscara na rua e 
em espaços fechados, devido à 
menor incidência da pandemia 
de coronavírus.

A medida, tomada após uma 
reunião com o comité científico 
formado para auxiliar os ges-
tores, entrou em vigor na ter-
ça-feira, dia 8, data em que foi 

publicada no Diário Oficial do 
município. Sendo assim, o Rio 
de Janeiro foi a primeira capital 
regional brasileira a flexibilizar 
o uso de máscaras em locais 
fechados.

Entretanto, outras regiões 
do Brasil estão a flexibilizar 
gradualmente o uso da máscara.

OPÇÃO TURISMO

D

OUTRAS REGIÕES DO
BRASIL ESTÃO A FLEXIBILI-
ZAR GRADUALMENTE O
USO DA MÁSCARA

Rio de Janeiro, Brasil
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REPORTAGEM

PRÉMIO

Açores distinguido
pela Green Destinations

Air Transat a caminho
do sol dos Estados UnidosAçores são o destino vencedor do prémio 

People’s Choice 2022

VIAGENS

Omar Alghabra garante que o seu
departamento “continuará a investigar e a
emitir todas as sanções necessárias”

CANADÁ

Primeiras multas para a “festa aérea” 

Transport Canada informou 
que impôs as primeiras 
multas como parte de sua 

investigação sobre o voo Montreal 
(Canadá) – Cancun (México), de 
30 de dezembro de 2021.

Nessa viagem, um grupo de 
jovens realizou uma festa em 
grande estilo, sem máscaras ou 
distância social, como foi visto 
nos vídeos divulgados nas redes 
sociais.

Até ao momento, segundo 
informações divulgadas pelo 
Ministério dos Transportes, seis 
pessoas foram multadas por 
violarem as regras de vacinação. 

São seis jovens que não foram 
vacinados ou não tinham o 
regime completo.

Deve-se lembrar que na data 

do voo, o Governo do Canadá 
exigiu que qualquer pessoa que 
embarcasse numa aeronave 
fosse totalmente vacinada.

Como o ministro dos 
Transportes, Omar Alghabra, 
garantiu, o seu departamento 
“continuará a investigar e emitir 
todas as sanções necessárias”.

Quanto ao montante das 
multas, embora o Ministério não 
o tenha tornado público, o valor 
exato que os sancionados terão 
que pagar poderá chegar aos 5 
mil dólares cada. l

OPÇÃO TURISMO

A
SEIS PESSOAS FORAM
MULTADAS POR VIOLAREM 
AS REGRAS DE VACINAÇÃO

Festa sem máscaras ou distância social, em pleno voo
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Relançamento de um número significativo das suas rotas para a 
temporada de verão

Air Transat está a con-
solidar a sua posição no 
mercado transatlântico, 

continuando a desenvolver 
os seus serviços nos Estados 
Unidos, mas também a ofere-
cer voos para o Sul e dentro do 
Canadá.

A transportadora vai aterrar 
na Califórnia pela primeira vez 
na sua história, servindo tanto 
São Francisco, como Los Ange-
les a partir de Montreal.

E dada a popularidade ina-
balável da Flórida, a companhia 
aérea irá operar vários voos 
durante todo o ano. Nomeada-
mente, voos de Montreal para 
Fort Lauderdale e Miami, de 
Quebec City a Fort Lauderdale, 
e de Toronto a Fort Lauderdale e 
Orlando, agora serão oferecidos 
ao longo do ano.

Ainda mais voos domésticos 
e conexões

O interesse em voos domés-
ticos não tem diminuído e tudo 
indica que viajar dentro do 
Canadá ainda será popular neste 
verão. É por isso que a Air Tran-
sat vai oferecer um voo melho-
rado entre Montreal, Toronto, 
Quebec City, Calgary e Vancou-
ver. Estes voos irão fornecer a 
muitos canadianos acesso a voos 

internacionais via conexões em 
Toronto e Montreal.

Flexibilidade para viajantes

Por tempo limitado, os clien-
tes que reservarem voos no 
Eco Budget, Eco Standard ou 
Club tarifas standard, serão 
beneficiados com flexibilidade 
adicional. Poderão mudar datas 
e/ou destino gratuitamente até 
24 horas antes da partida e terão 
que pagar apenas a diferença de 
tarifa, se houver.

Os clientes que procuram 
flexibilidade máxima podem 
comprar tarifas Eco Flex e 
Club Flex (voos) ou Opção Flex 
Extra (pacotes). Estas tarifas 
permitem alterações à reserva, 
gratuitas e ainda, obter um 
reembolso em caso de cancela-
mento, independentemente das 
circunstâncias. l

OPÇÃO TURISMO

A
Air Transat expande o seu mercado

s boas práticas de efi-
ciência energética nos 
Açores e, em especial, 

pelo exemplo da ilha Graciosa, 
a Green Destinations anunciou 
que os Açores são o destino 
vencedor do prémio People’s 
Choice 2022.

O executivo açoriano, em 
comunicado na sua página na 
Internet, adianta que os Açores 
receberam a distinção, atri-
buída pela Green Destinations, 

na categoria “Descarbonização 
& Posicionamento da cadeia de 
abastecimento valor do des-
tino”, numa cerimónia organi-
zada em parceria com o Turismo 
de Portugal, I.P. e a GLP Films, 
que decorreu durante a ITB 
Berlim.

A Green Destinations é enti-
dade acreditada pelo Conselho 
Global de Turismo Sustentável 
(GSTC) que reconhece as boas 
práticas de desenvolvimento 
sustentável de destinos turís-
ticos, tendo já distinguido os 
Açores em diversas ocasiões. l
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Boas práticas de eficiência energética nos Açores foram distinguidas
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