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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

Governo facilita entrada
de turistas do Canadá em Portugal

VIAGENS

Medidas para combater as filas de várias horas registadas nos últimos dias

Comissão Europeia decide
entrega de 18 ‘slots’ da TAP à easyJet

Região do Douro vai ser
Cidade Europeia do Vinho 2023

AVIAÇÃODISTINÇÃO

Ministério da Adminis-
tração Interna de Portugal 
reforçou os aeroportos 

de Lisboa e Porto e anunciou 
que será permitido o uso das 
portas tecnológicas de controlo 
de fronteiras por passageiros 
vindos do Canadá e dos Esta-
dos Unidos. São medidas para 
combater as filas de várias horas 
registadas nos últimos dias.

Assim, os passageiros do 
Canadá e dos Estados Uni-
dos podem utilizar a partir de 
agora, na chegada a Portugal, 
as portas tecnológicas de con-
trolo de fronteiras (e-gates) e 
os aeroportos de Lisboa e Porto 
que também foram reforçados 
com 25 inspetores do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Estas duas novas medidas 
constam do Plano de Contin-
gência Verão IATA 2022, imple-
mentado pelo SEF com o apoio 
operacional da PSP, anunciou 

em comunicado o Ministério da 
Administração Interna (MAI). 

Segundo o MAI, os passa-
geiros oriundos do Canadá e 
dos Estados Unidos da América 

podem utilizar, na chegada a 
Portugal, as portas tecnológicas 
de controlo de fronteira (e-ga-
tes) no âmbito do Sistema de 
Reconhecimento Automático 

de Passageiros Identificados 
Documentalmente (Rapid4All). 

Acrescente-se ainda que esta 
medida está em vigor nos aero-
portos internacionais de Lisboa 
e de Ponta Delgada, nos Açores, 
sendo alargada posteriormente 
aos do Porto e de Faro.

O MAI dá também conta de 
que, no primeiro dia da fase 
de testes do alargamento do 
Rapid4All aos cidadãos prove-
nientes do Canadá e dos EUA, 
estes representaram um quarto 
do total de passageiros que che-
garam ao aeroporto de Lisboa. 

Entre Janeiro e Maio de 2022 
foram recebidos no aeroporto 
de Lisboa 41 mil passageiros do 
Canadá e 167 mil passageiros pro-
venientes dos Estados Unidos da 
América, correspondendo a uma 
média de 41,6 mil por mês. l

O
OS PASSAGEIROS DO CANADÁ 
E DOS ESTADOS UNIDOS 
PODEM UTILIZAR A PARTIR 
DE AGORA, NA CHEGADA A 
PORTUGAL, AS PORTAS TEC-
NOLÓGICAS DE CONTROLO DE 
FRONTEIRAS

Medida em vigor nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada, sendo alargada posteriormente aos do Porto e de Faro
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região do Douro foi esco-
lhida, em Bruxelas, para 
Cidade Europeia do Vinho 

2023.
A cidade já tinha tentado o 

título em 2018 e dessa experiên-
cia resultou uma candidatura de 
âmbito regional, que envolveu 

os diferentes agentes do Douro 
e que saiu agora vencedora.

Enquanto Cidade Europeia do 
Vinho 2023 o Douro Património 
da Humanidade será, segundo 
os promotores da candidatura, 
“uma referência europeia no 
vinho, na vinha, na cultura e na 

celebração harmoniosa da natu-
reza e obra secular realizada por 
gerações de durienses”.

O autarca de Peso da Régua, 
um dos responsáveis pela can-
didatura da região, disse espe-
rar que o ano de 2023 “seja um 
ano muito favorável para toda 
a região do Douro, na nossa 
afirmação, mas acima de tudo 
na valorização daquilo que é 
o nosso vinho, daquilo que é 
o nosso território, é isso que é 
importante, é valorizarmos para 
podermos garantir a sustentabi-
lidade futura”, acrescentando 
que depois do título alcançado, 
a expectativa é de conseguir 
levar o mundo até ao Douro.

A aprovação da candidatura, 
com o lema “All Aroud Wine, 
All Around Douro”, chega numa 
altura em que o Douro come-
mora 20 anos da elevação a 
Património da Humanidade e 
em que a preocupação local é 
“garantir que as gerações futu-
ras recebam este Património da 
Humanidade em condições de 
sustentabilidade”. l
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Região já tinha tentado o título em 2018

A Comissão Europeia classi-
ficou a easyJet em primeiro 

lugar entre as transportadoras 
aéreas que se candidataram à 
atribuição da carteira com um 
máximo de 18 faixas horárias 
diárias (‘slots’) no aeroporto de 
Lisboa”, anunciou o executivo 
comunitário em comunicado.

A Comissão Europeia (CE) 
atribuiu os 18 ‘slots’ diários da 
TAP no aeroporto de Lisboa, 
após imposição para aprovar 
o plano de reestruturação, à 
companhia aérea easyJet, que 
ficou em primeiro lugar ultra-
passando a concorrente a con-
curso, Ryanair.

No comunicado, a CE acres-
centa que “as faixas horárias 
serão disponibilizadas pela TAP 
Air Portugal para atenuar even-
tuais distorções indevidas da 
concorrência criadas pelo auxí-

lio à reestruturação que lhe foi 
concedido por Portugal, após 
autorização da Comissão em 
dezembro de 2021”. Face a esta 
decisão a easyJet pode começar 
a explorar novas rotas a partir 
de 30 de outubro de 2022.

Recorde-se que também a 
low cost irlandesa Ryanair tinha 
concorrido aos ‘slots’ da TAP, 
chegando mesmo a anunciar 
que era a candidata “mais fiável 
face à easyJet.

Na nota à imprensa, Bruxe-
las esclarece que analisou em 
pormenor as propostas rece-
bidas em função dos critérios 
de elegibilidade, avaliação e 
classificação, tendo em conta 
a capacidade de lugares que 
as transportadoras poderiam 
oferecer utilizando as faixas 
horárias disponibilizadas pela 
TAP Air Portugal”. l
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REPORTAGEM

Lisboa e Porto em
primeiro lugar para visitar

INVASÃO DA UCRÂNIA

Rússia afastada 
da Organização 
Mundial do
Turismo

DESTINO

Tailândia adia aplicação 
da taxa turística

Portugal deverá ser o quarto destino 
europeu mais popular este verão

IMPOSTOS DESTINO

Albufeira consegue entrar no pódio pela primeira vez

gora, ainda, não é hora 
de aplicar impostos ao 
turismo. Trata-se de uma 

decisão tida em conta pelas 
autoridades de alguns dos prin-
cipais destinos turísticos em 
todo o mundo. Isto, embora 
antes da pandemia fossem uma 
fonte de receitas de grande 
peso. E acrescentam que o 
turismo ainda está numa fase 
de recuperação.

Recentemente, a cidade ita-
liana de Veneza anunciou que 
adiou até 2023 a imposição do 
pagamento de uma taxa para 
poder entrar na cidade; agora, 
foi a Tailândia quem adiou 
a entrada em vigor do seu 
imposto turístico. 

Assim, a taxa turística de 
300 baht (cerca de sete euros) 
conhecida como THB300 será 
adiada, pelo menos, até ao 
quarto trimestre deste ano ou 
mesmo início de 2023.

O ministro do Turismo da 
Tailândia, Phiphat Ratcha-
kitprakarn, disse que será 

necessário um estudo mais 
aprofundado antes que a taxa 
turística seja implementada.

Paralelamente, também 
anunciou a intenção de elimi-
nar o ‘Passe da Tailândia’, já no 
próximo mês, a fim de impul-
sionar as chegadas internacio-
nais. Atualmente, os visitantes 
internacionais são obrigados, 
antes da viagem ao país, a 
preencher um formulário e ane-
xar informações sobre vacinas e 
passaportes, bem como assinar 
uma apólice de seguro médico 
no valor de 10.000 dólares. l

Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC) 
revelou que o setor de 

viagens e turismo vai impulsio-
nar a recuperação económica 
em Portugal, ultrapassando os 
níveis pré-pandémicos em 2023, 
estimando que no próximo ano 
se verifique já um aumento de 
4,8% em relação aos resultados 
de 2019 e o emprego no setor 
também exceda os níveis do 
último ano pré-pandémico.

No último Relatório de 
Impacto Económico do WTTC 
e no que concerne a Portugal, 
prevê-se que a “contribuição 
total do setor para o PIB poderá 
atingir quase 39,5 mil milhões 
de euros no próximo ano, 
representando 17,4% do total da 
economia nacional”.

De acordo com os últimos 
dados do WTTC, espera-se que 
o PIB associado às viagens e 
turismo cresça anualmente a 
uma média de 3,4% durante a 
próxima década, mais do tri-
plo da taxa de crescimento de 

1,1% da economia global do 
país, para atingir mais de 50 
mil milhões de euros (20,2% do 
total) até 2032.

“Após o impacto devastador 
da covid-19, Portugal está a 
mostrar uma forte recuperação 
e no final deste ano espera-se 
que a contribuição total do 
setor para o PIB cresça 54,7%, 
para mais de 35,8 mil milhões 
de euros, o que corresponde a 
16,2% do PIB total”, pode ler-se 
no comunicado do WTTC, que 
acrescenta ainda que o emprego 
no setor, em 2022, deverá cres-
cer 5,6%, para atingir quase 
mais de 953.000 postos de 
trabalho.

De acordo com o parceiro 
na análise de dados do WTTC, 
a Forward Keys, “os últimos 
dados de reserva de voos mos-
tram um verão promissor para 
Portugal, já que os dados de 
reservas de voos mostram que 
deverá ser o quarto destino 
europeu mais popular este 
verão, com um aumento anual 
de 179% de chegadas interna-
cionais”.

Os dados mostram reservas 
de voos a ultrapassarem os 
níveis pré-pandémicos, com 
reservas dos EUA, Holanda, 
Dinamarca, e Alemanha a 
aumentarem, respetivamente, 
41%, 36%, 29%, e 11%. l

o Top 25 nacional do 
item ‘Visitar’, do Bloom 
Consulting Portugal City 

Brand Ranking, foram grandes 
as alterações verificadas nos 
últimos anos, justificadas, em 
grande parte, pelas alterações de 
comportamentos causados pela 
pandemia. Assim, apenas Lisboa 
e Porto conseguem manter as 
suas posições no 1º e 2º lugares 
nacionais.

Albufeira consegue entrar no 
pódio pela primeira vez desde a 
edição de 2015 e Portimão e Sin-
tra conseguem os seus melhores 
resultados de sempre. 

Cascais sai pela primeira vez 
desde 2014 do Top 5, seguido de 
Vila Nova de Gaia que na edição 
anterior se estreou no Top 10 
nacional de Visitar.

O Funchal não resistiu às 
grandes subidas de Sintra, Por-
timão e Vila Nova de Gaia e cai 
cinco posições.

No sentido contrário aparece 

Setúbal em 9º lugar que com 
uma subida de oito posições 
assegura a sua melhor posi-
ção de sempre no ‘ranking’ de 

Visitar.
A Nazaré desce pelo 2º ano 

consecutivo, mas consegue 
manter-se no Top 10 nacional 

entre as marcas com melhor 
desempenho turístico em Por-
tugal.

Braga cai do Top 10 pela pri-
meira vez desde 2015 e Mato-
sinhos assume a 12º posição, 
seguido de Coimbra e Évora, 
ambos a descer duas posições.

Viana do Castelo volta ao Top 
25, desta vez com o seu melhor 
resultado de sempre, fechando 
o Top 15 com a maior escalada 
desta edição. Seguem-se Faro, 
Ponta Delgada, Loulé e Oeiras.

Viseu bate o seu recorde no 
ranking de Visitar e assume o 20º 
lugar nesta edição. Para fechar 
o Top 25 da dimensão ‘Visitar’, 
Aveiro e Mafra descem alguns 
lugares, enquanto Torres Vedras 
e Póvoa de Varzim se estreiam 
entre as 25 melhores perfor-
mances entre os 308 municípios 
portugueses no turismo. O Top 
25 é fechado por Guimarães, que 
mesmo apresentando a descida 
mais acentuada, não sai deste 
grupo. l

Governo russo já forma-
lizou a saída da Rússia da 
Organização Mundial do 

Turismo (OMT), da qual foi sus-
pensa no final de abril devido à 
invasão da Ucrânia.

O despacho correspondente 
à decisão foi assinado pelo pri-
meiro-ministro russo, Mikhail 
Mishustin.

Lembre-se que a Rússia foi 
temporariamente suspensa 
em 27 de abril como membro 
da OMT pela assembleia geral 
da organização, numa reu-
nião extraordinária em Madrid, 
embora a Rússia tenha anun-
ciado anteriormente que se 
retirava da organização. A saída 
entrará em vigor um ano após o 
Ministério dos Negócios Estran-
geiros espanhol ter recebido a 
comunicação oficial de saída.

A suspensão temporária da 
Rússia impede-a de exercer os 
seus direitos e beneficiar dos pri-
vilégios de membro, incluindo 
a participação nas reuniões da 
organização. l

N
PORTIMÃO E SINTRA
CONSEGUEM OS SEUS
MELHORES RESULTADOS DE 
SEMPRE. CASCAIS SAI PELA 
PRIMEIRA VEZ DESDE 2014 
DO TOP 5, SEGUIDO DE VILA 
NOVA DE GAIA

Porto e Lisboa no top, em estudo da Bloom Consulting
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Viagens e turismo vão impulsionar a recuperação económica em Portugal
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Tailândia
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