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AOS OPERADORES E AGÊNCIAS DE VIAGENS

Desde o início 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

Madeira: uso de máscara 
obrigatório até 14 de maio

Air Canada a caminho
da recuperação total

A companhia aérea recebeu um total de 100.701 pessoas a bordo só no dia 15 de abril

RESTRIÇÕES

AVIAÇÃO

ENTRADA NO PAÍS

Portugal ignora
Brexit para turistas britânicos

Objetivo é evitar controles físicos e filas

Nota divulgada após a reunião do Conselho do Governo madeirense

companhia aérea cana-
diana Air Canada con-
seguiu atingir números 

semelhantes ao mês de março 
de 2020, quando o transporte 
aéreo começou a ser afetado.

A Air Canada recebeu um 
total de 100.701 pessoas a bordo 
só no dia 15 de abril, número 
que não era alcançado desde 
março de 2020, quando o trans-

porte aéreo começou a ser afe-
tado pela pandemia.

Kevin O’Connor, vice-presi-
dente de controlo de operações 

de sistemas da Air Canada, 
afirmou que há uma procura 
reprimida por viagens que só é 
comparável ao entusiasmo por 
receber os clientes da compa-
nhia. Acrescentou ainda que “é 
significativo” que a Air Canada 
tenha “passado este marco sem 
problemas”, frisando que a Air 
Canada recuperou operacional-
mente dos efeitos da Covid-19 e 
“está preparada para transportar 
viajantes com segurança e con-
forto durante o movimentado 

verão que vem pela frente”.
Precisamente e em relação 

ao número de passageiros, 
durante a pandemia, o volume 
de passageiros caiu para 2.175 
num dia, a 23 de abril de 2020.

Vale ressaltar que, antes 
da pandemia, em 2019, a Air 
Canada transportou uma média 
de cerca de 150.000 pessoas por 
dia, batendo então um recorde 
de passageiros num único dia: 
187.000 clientes no dia 16 de 
agosto de 2019. l
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"É significativo que tenham-
os passado este marco sem 
problemas. (...) [ A empresa] 
está preparada para trans-
portar viajantes com segu-
rança e conforto durante o 
movimentado verão que vem 
pela frente"
Kevin O’Connor,  vice-presidente de
controlo de operações de sistemas da
Air Canada

Air Canada dá sinais de recuperação
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e acordo com uma nota 
divulgada após a reunião 
do Conselho do Governo 

madeirense, presidido por 
Miguel Albuquerque, foi apro-
vada uma resolução que “man-
tém as normas de medidas de 
promoção e salvaguarda da 
saúde pública da população que 
contribuam para a contenção 
da pandemia de Covid-19, bem 
como a continuidade da situa-
ção de alerta até às 23:59 do dia 
14 de maio de 2022, por razões 
de saúde pública”.

No texto é lembrado que “o 
uso de máscara contribui deci-

sivamente para a redução do 
risco de contágio e progressão 
da doença” e, sendo assim, “é 
determinado à população resi-
dente e aos cidadãos que visi-
tam a região a obrigatoriedade 
do uso de máscara nos espaços 

fechados, com as exceções já do 
conhecimento público”.

A mesma nota alerta ainda 
para a manutenção da vaci-
nação contra a Covid-19 e das 
normas de higiene e de desin-
feção. l
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Governo realça a importância da máscara para diminuir o risco de contágio
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ortugal decidiu ignorar as 
recomendações da União 
Europeia (UE) após a saída 

do Reino Unido (Brexit) e, nesse 
sentido, irá facilitar a entrada 
de britânicos em todas as suas 
fronteiras. 

Ou seja, Portugal tratará os 
turistas britânicos como cida-
dãos da UE, evitando controlos 
físicos e filas nos aeroportos.

De acordo com o jornal bri-
tânico The Mirror, os viajantes 
britânicos que possuem um 
passaporte eletrónico pode-
rão evitar controlos físicos de 
passaporte, uma vez que pode-
rão usar as portas eletrónicas 
e ‘torniquetes’ de passagem 
como qualquer outro turista 
da UE.

Ainda de acordo com o jornal 
britânico, Portugal torna-se o 
primeiro país a rejeitar as reco-
mendações da UE, que consi-
dera o Reino Unido como um 
“terceiro país” na sua legisla-
ção. “Portugal está claramente 
a liderar o caminho para reco-
nhecer que tem de processar 
um grande número de visitantes 
britânicos da melhor maneira 
possível, caso contrário haveria 
longas filas neste verão”, disse 
Paul Charles, executivo-chefe 
da consultoria de relações de 
viagem PC Agency, acres-
centando que, “certamente 
outros países da UE seguirão 
essa medida; caso contrário, os 
viajantes britânicos enfrenta-
rão longos atrasos ao entrar em 
França, Espanha, Grécia, Itália 
e outros países”. l
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REPORTAGEM

Lançada a 2.ª edição do ‘Best Tourism Villages’
EDIÇÃO DE 2022

WTTC: turismo mundial vai crescer 
quase 6% ao ano na próxima década

CRESCIMENTO

Garantia foi dada pelo Conselho Mundial de Turismo, durante a recente reunião anual realizada em Manila, Filipinas

Organização Mundial do Turismo volta a apostar no desenvolvimento do turismo rural

Conselho Mundial de 
Turismo (WTTC), aquando 
da recente reunião anual 

realizada recentemente em 
Manila, Filipinas, anunciou que 
o turismo mundial vai crescer 
quase 6% ao ano e criar 126 
milhões de empregos durante a 
próxima década, no âmbito da 
recuperação face ao impacto da 
pandemia da Covid-19.

O WTTC avança nas suas 
previsões que o turismo será 

responsável pela criação de 
um em cada três empregos no 
mundo na próxima década e 
superará em muito a taxa de 
crescimento de 2,7% esperada 
para a economia mundial.

Para o Conselho Mundial de 
Turismo, que representa o setor 
privado do turismo a nível mun-
dial, a contribuição do turismo 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB) global deverá aumentar 
43,7% até ao final de 2022, o que 
significaria 8,5% do PIB.

Julia Simpson, presidente 
do WTTC, destacou a resiliên-

cia e a recuperação do setor, 
que conseguiu resistir ao vio-
lento impacto da pandemia, 
cujas restrições à circulação 
de pessoas destruíram milhões 
de empregos no turismo, fri-
sando que “é importante que 
os governos continuem a tra-
balhar com as empresas para 
que a indústria recupere total-
mente”.

“Estamos a recuperar ter-
reno e até 2023 atingiremos 
os mesmos níveis de cresci-
mento de 2019”, disse Julia 
Simpson. l
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Julia Simpson, presidente do WTTC

DI
RE

ITO
S  

RE
SE

RV
AD

OS

Organização Mundial do 
Turismo (UNWTO) voltou 
a apostar no desenvolvi-

mento do turismo rural ao lan-
çar a segunda edição do prémio 
‘Best Tourism Villages 2022’. 

O prazo para inscrições está 
aberto até ao dia 28 de junho e 
as cidades selecionadas serão 
anunciadas no final do ano.

Apresentada em 2021, esta ini-
ciativa promove e reforça o papel 
do turismo na salvaguarda das 

aldeias rurais, as suas paisagens, a 
sua diversidade natural e cultural, 
bem como os seus conhecimen-
tos, valores e tradições locais, 
incluindo a gastronomia.

O ‘Best Tourism Villages’ 
destaca exemplos de destinos 
turísticos rurais com bens cul-
turais e naturais reconhecidos. 
Da mesma forma, esses povos 
devem ter um compromisso 
com a inovação e a sustentabi-
lidade em todos os seus aspetos: 
económico, social e ambien-
tal. O reconhecimento desses 

povos baseia-se na avaliação 
dos seus recursos e iniciativas 
em nove áreas que englobam os 
três pilares do desenvolvimento 
sustentável.

As inscrições serão avaliadas 
por um conselho consultivo 

externo e independente com-
posto por especialistas nas nove 
áreas de avaliação que abrangem 
recursos naturais e culturais. Na 
primeira edição, em 2021, 44 
aldeias de mais de 30 países das 
cinco regiões do mundo foram 

reconhecidas entre as Melhores 
Vilas Turísticas.

Zurab Pololikashvili, pre-
sidente da UNWTO, destacou 
que o turismo oferece imensas 
oportunidades para que comu-
nidades ao redor do mundo 
criem novos negócios, promo-
vam e protejam a sua cultura. 
“Estou ansioso para ver exem-
plos de aldeias a trabalhar para 
perceber o potencial único do 
turismo, fomentando a susten-
tabilidade e criando oportuni-
dades para todos”, referiu. l
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O prazo para inscrições está aberto até ao dia 28 de junho
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Açores: taxa turística foi aprovada
APROVAÇÃO NO PARLAMENTO REGIONAL

criação de uma taxa turís-
tica nos Açores aprovada 
no Parlamento Regional 

em votação final global, com 28 
votos a favor, do deputado do 
PAN, autor da versão inicial do 
documento, do PS, BE e depu-
tado independente, que apre-
sentaram algumas alterações.

Berta Cabral, a recém-eleita 
secretária regional do Turismo, 

considerou que esta “não é a 
oportunidade”, para a criação 
de tal taxa, destacando não só os 
custos de contexto que trará aos 
empresários, como também a 
necessidade de ter cuidado para 
não desencorajar quem visita os 
Açores.

Para a titular das pastas do 
Turismo, Mobilidade e Infraes-
truturas, a aprovação “é um 
sinal contrário que se dá, neste 
momento, aos mercados que 

procuram os Açores, numa 
altura em que à crise nacional 
e internacional se juntou a sís-
mica da ilha de São Jorge”.

Mas a não concordância com 
a aprovação tem reunido inú-
meros descontentes para além 
de Berta Cabral.

Por exemplo, o núcleo de 
empresários da Lagoa (NELAG) 
manifestou-se “desagradavel-
mente surpreendido” com a 
criação de uma taxa turística 

regional, considerando que é 
uma medida “desajustada” e que 

deveria aguardar por “uma con-
juntura internacional favorável”.

Também a AHRESP/Açores 

considerou que a criação de 
uma taxa turística regional é 
um “erro estratégico”, aler-
tando para a situação financeira 
muito frágil das empresas do 
setor devido às consequências 
da pandemia da Covid-19 e da 
guerra na Ucrânia.

A Associação de Alojamento 
Local dos Açores (ALA) tam-
bém se manifestou “perplexa 
e revoltada” com a aprovação 
de uma taxa turística regional, 
alegando que não tem funda-
mento e vai “incentivar a saída 
do mercado” de proprietários.

A taxa turística a cobrar 
será de um euro diário até ao 
máximo de quatro euros. l
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"É um sinal contrário que 
se dá, neste momento, aos 
mercados que procuram os 
Açores, numa altura em que 
à crise nacional e internacio-
nal se juntou a sísmica da 
ilha de São Jorge"
Berta Cabral
Secretária Regional do Turismo


	CMC_page_01
	CMC_page_02
	CMC_page_03
	CMC_page_04
	CMC_page_05
	CMC_page_06
	CMC_page_07
	CMC_page_08
	CMC_page_09
	CMC_page_10
	CMC_page_11
	CMC_page_12
	CMC_page_13
	CMC_page_14
	CMC_page_15
	CMC_page_16
	CMC_page_17
	CMC_page_18
	CMC_page_19
	CMC_page_20
	CMC_page_21
	CMC_page_22
	CMC_page_23
	CMC_page_24
	CMC_page_25
	CMC_page_26
	CMC_page_27
	CMC_page_28
	CMC_page_29
	CMC_page_30
	CMC_page_31
	CMC_page_32
	CMC_page_33
	CMC_page_34
	CMC_page_35
	CMC_page_36
	CMC_page_37
	CMC_page_38
	CMC_page_39
	CMC_page_40



