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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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o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais
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REPORTAGEM

Delta Air Lines com
prejuízo no 1.º trimestre 

World2fly: Porto-Punta 
Cana em exclusividade 

Empresa oferecerá voos entre as duas cidades todas as terças-feiras de 19 de julho a 13 de setembro

AVIAÇÃO

NOVA ROTA

ANIVERSÁRIO

Eurodisney faz 30 anos
Disneyland Paris abriu em 1992

World2fly, companhia 
aérea do grupo Iberostar, 
conseguiu a exclusividade 

na rota Porto– Punta Cana.
Juntamente com o operador 

turístico Newblue, a empresa 
oferecerá voos entre as duas 
cidades todas as terças-feiras 
de 19 de julho a 13 de setembro.

Com esta operação, assina-

la-se a expansão da empresa 
em Portugal, já que até agora 
operava apenas de Lisboa para 
os destinos mais populares 
das Caraíbas, como Cancun ou 
Varadero.

Com este novo cronograma, 

a World2Meet, divisão de via-
gens da Iberostar, oferecerá 
38.800 assentos em voos fre-
tados de Portugal para desti-
nos caribenhos ou ao sul da 
Flórida este ano. Em Portugal, 
a empresa possui um Airbus 
A330-300 com capacidade para 
388 passageiros. 

Em 2023, a World2fly planeia 
incorporar um Airbus A350-
900, segundo recentes infor-
mações. l

OPÇÃO TURISMO

A
COM ESTA OPERAÇÃO,
ASSINALA-SE A EXPANSÃO DA 
EMPRESA EM PORTUGAL

A World2Meet oferecerá 38.800 assentos em voos fretados de Portugal 
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Empresa prevê receitas no 2.º trimestre que representam cerca de 
95% dos níveis pré-pandemia

Delta Air Lines anun-
ciou que perdeu cerca de 
865,5 milhões de euros 

no primeiro trimestre, embora 
as reservas tenham aumentado 
nas últimas semanas, apesar da 
elevada inflação, da pandemia e
da guerra na Ucrânia.

A Delta prevê receitas no 
segundo trimestre que repre-
sentam cerca de 95% dos níveis 
pré-pandemia, acima dos 89% 
do primeiro trimestre, mas 
prepara-se para despesas mais 

elevadas, nomeadamente com 
a mão de obra e tudo o resto, 
exceto combustível.

Tal como outras companhias 

aéreas, a Delta acrescentou dívidas 
durante a pandemia, contraindo 
empréstimos junto do Governo 
federal e de fontes privadas.

No final do trimestre de 
março de 2022, a empresa tinha 
uma dívida total e obrigações 
de arrendamento financeiro de 
25,6 mil milhões de dólares.

O objetivo é reduzir a dívida 
em cerca de 6 mil milhões de 
dólares até ao final de 2024. l

OPÇÃO TURISMO

A PERDAS DE CERCA DE
865,5 MILHÕES DE EUROS 

Delta Air Lines anuncia prejuízos
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m 12 de abril de 1992, a 
Eurodisney, agora conhe-
cida como Disneyland 

Paris, abriu suas portas. 
Foi a primeira vez que a 

magia da ‘empresa de ratos’ 
saiu dos Estados Unidos. Mesmo 
enfrentando fortes prejuízos, 
as instalações localizadas em 
Marne-la-Vallée, Paris, conse-
guiram ser o parque temático 
mais visitado da Europa.

Em 2019, recebeu 9,75 
milhões de visitantes, número 
que caiu para 1,92 milhões em 
2020 devido à pandemia. 

Para além das mais de 50 
atrações e cenários criados para 
encantar os amantes da ‘magia 
Disney’, é um macro complexo 
turístico com sete hotéis totali-
zando mais de 5.750 quartos, a 
que se junta uma área de mais 
de 516 mil metros quadrados 
para reuniões e eventos e 15 

restaurantes.
O parque, inicialmente pre-

visto para ser construído em 
Espanha, tem hoje mais de 15 
mil trabalhadores de mais de 
100 nacionalidades que falam 
mais de 20 línguas diferentes.

Sem dúvida, tanto para os 
trabalhadores como para os 
responsáveis pelo parque, este 
ano será especial. Depois dos 
vários encerramentos forçados 
pela pandemia e as restrições 
impostas para evitar que os 
pequenos abraçassem as suas 
personagens favoritas, a Dis-
neyland Paris está a recuperar a 
sua normalidade. l

E
Eurodisney em Paris, França
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EXPANSÃO

Grupo TAP vai adquirir PGA e UCS
Processo a iniciar nos próximos meses 

Axel Hotels vai ter
unidades em Portugal

O deficit de
recursos humanos

MAIS HÓTEIS

OPINIÃO - OPÇÃO TURISMO

Aethos Ericeira abre em julho
INVESTIMENTO

Marca abrirá um novo hotel na Ericeira, conhecida como a ‘Meca do surf’, no próximo mês de julho

Rede espanhola continua com o seu plano de 

Aethos, a marca de hos-
pitalidade para a próxima 
geração de viajantes de 

luxo, abrirá um novo hotel na 
Ericeira, conhecida como a 
‘Meca do surf’, no próximo mês 
de julho.

Localizado na Quinta da 
Calada, Encarnação, Ericeira, e 
no topo de uma falésia com 40 
metros de altura, no meio de 
uma reserva natural, o Aethos 
Ericeira oferece 50 quartos e 
suítes.

A nova unidade hoteleira de 
4 estrelas complementa-se com 
restaurante e bar/lounge, um 
‘deck’ de meditação e ioga, e 
um ‘fire pit’ de uma piscina de 
água salgada aquecida, sauna 

e banheira de hidromassagem. 
A área de spa inclui ainda um 
hamam, salas de tratamento e 
ginásio. l

OPÇÃO TURISMO

A
LOCALIZADO NA QUINTA DA 
CALADA, ENCARNAÇÃO, O 
AETHOS ERICEIRA OFERECE 
50 QUARTOS E SUÍTES

Aethos Ericeira estará localizado no topo de uma falésia com 40 metros de altura, no meio de uma reserva natural
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rede espanhola Axel 
Hotels continua com o 
seu plano de expansão e 

planeia quatro aberturas nos 
próximos três anos nas cidades 
espanholas de Valência e Bilbao 
e ainda no Porto e na Madeira.

A Axel Hotels, empresa hote-
leira focada no público LGT-
BIQ+, embora também assuma 

que é uma empresa heterosse-
xual, planeia abrir uma unidade 
em Valência no final deste ano 
ou início de 2023, sendo que a 
de Bilbao será inaugurada no 
início de 2024. Seguir-se-ão, de 
imediato, as aberturas no Porto 
e na Madeira. 

Com essas quatro novas 
inaugurações nos próximos 
anos, a Axel Hotels expandirá 
o seu portfólio atual, composto 
por dez hotéis espalhados por 

Espanha (Madrid, Gran Canaria, 
Ibiza, San Sebastian e dois em 
Barcelona), Alemanha (dois em 
Berlim), Estados Unidos (Miami) 
e Cuba (Havana).

Segundo o diretor geral da Axel 
Hotels, Albert Olivé, para além de 
hotéis próprios, a empresa está 
interessada em “crescer na gestão 
e também ter alugueres, mas com 
contratos adequados”. l

expansão
OPÇÃO TURISMO

A
Axel Hotels vai ter dois hotéis em Portugal
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Grupo TAP vai iniciar nos 
próximos meses o pro-
cesso de integrar a Por-

tugália Airlines (PGA) e a UCS 
– Cuidados Integrados de Saúde 
na TAP, S.A., a empresa de 
aviação do grupo que é detida 
exclusivamente pelo Estado. 

Quem o disse foi Christine 
Ourmières-Widener, presidente 
executiva da empresa.

Na altura, o responsável 

financeiro da TAP (CFO), Gon-
çalo Pires, disse que a TAP, S.A. 
vai adquirir a PGA e a UCS. “Isto 
faz parte da estratégia de nos 
focarmos no nosso ‘core-bu-
siness’”, disse, acrescentando 
que o processo será proposto aos 
acionistas na próxima assem-
bleia geral e deverá ter início 
daqui a alguns meses. l

s orgãos de comunica-
ção Social transmitem a 
dificuldade de algumas 

empresas em cumprirem prazos 
e prestarem os serviços con-
tratados dada a dificuldade de 
recursos humanos. No período 
pré-Covid 19, os hoteleiros e 
similares queixavam-se de falta 
de ‘mão-de-obra’ qualificada. 
Hoje, queixam-se de que não 

encontram pessoas para traba-
lhar, com ou sem experiência.

A prática de horários parti-
dos, a falta do reconhecimento 
da importância dos colabora-
dores para o sucesso das orga-
nizações, os baixos salários, a 
ausência de incentivos, mas, 
sobretudo, a maneira como 
alguns empregadores viam os 
seus colaboradores e alguns 

clientes os seus ‘servidores’, são 
as principais desmotivações pela 
carreira na hotelaria e similares. 
A pouca ou nenhuma diferença 
salarial entre os profissionais 
com muito tempo de casa e os 
recém-admitidos é uma das 
razões para a decadência e a 
despersonalização inexorável do 
nível de serviço.

Muitos profissionais na 
reforma ou pré-reforma, dig-
nos representantes de uma 
época, abandonaram os meios 
rurais nos anos 60 ou 70, porque 
as tarefas assemelhavam-se a 
trabalhos forçados, sem rendi-
mento digno. 

Hoje, o setor agro-alimen-
tar é convidativo para jovens 

empreendedores que sabem 
adequar os seus projetos aos 
apoios disponíveis para pro-
dução, equipamento e escoa-
mento. A pandemia foi a 
justificação para a preferência 
por zonas rurais, em detrimento 
das cidades. Hoje, os recursos 
humanos capacitados e habi-
litados querem escolher onde 
querem trabalhar, o horário que 
lhes é conveniente. Para eles, o 
conceito de liberdade de escolha 
é muito importante.

Por isso, é urgente que o 
Turismo Portugal promova nos 
meios de comunicação progra-
mas formativos nas diversas 
áreas do turismo, de onde se 
destaquem oportunidades de 

carreira, e inteligência emocio-
nal, dentro do conceito ‘felici-
dade profissional’.

Há uns anos, apercebi-me 
de que os jantares de um hotel 
na Galiza eram servidos por 
pessoas da região que tinham as 
suas pequenas quintas e que, ao 
fim do dia, mudavam de cenário 
para outra atividade, comple-
mentando assim os seus rendi-
mentos. A oferta de horários de 
tempo parcial, sem interrupção, 
poderia ser uma maneira de 
mitigar a falta de interessados.

Um restaurante que ostenta 
à porta ‘precisa-se de empre-
gado(a)’ em vez da carta ou 
menu, está a alterar o conceito 
e a afugentar os clientes. l

O
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“Isto faz parte da estratégia
de nos focarmos no nosso
‘core-business’”, refere 
Gonçalo Pires

Processo será proposto aos acionistas
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