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o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais

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, contactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l

REPORTAGEM
ALENTEJO

Mercan Properties investe em
hotel no Centro Histórico de Évora
Projeto de investimento de 16,8 milhões de euros

"Estamos encantados por
acrescentar esta marca hoteleira de renome mundial
ao nosso portfólio"

DIREITOS RESERVADOS

A

cidade histórica de Évora,
no Alentejo, receberá um
hotel Holiday Inn Express
em 2023, resultado de um projeto de investimento de 16,8
milhões de euros da Mercan
Properties, em parceria com
uma das principais empresas
hoteleiras mundiais, a IHG
Hotels & Resorts (IHG).
Situado na zona de Portas de
Avis, o novo hotel tem a abertura prevista para o verão de
2023 em vários edifícios renovados perto da praça central em
Évora - uma cidade que detém o
estatuto de Património Mundial
da UNESCO.
O presidente da Mercan Properties, Jordi Vilanova, acerca
da nova abertura disse que o

ralidade. “Estamos encantados
por acrescentar esta marca
hoteleira de renome mundial ao
nosso portfólio”, acrescentou
O empreendimento criará
cerca de 100 postos de trabalho, 70 destes durante a fase de
construção, e mais 30 postos de
trabalho permanentes a serem
criados assim que o hotel abrir.

Jordi Vilanova
Presidente da Mercan Properties

Novo hotel tem a abertura prevista para o verão de 2023

Holiday Inn Express Évora tem
uma localização privilegiada
dentro de uma área de grande

riqueza histórica e cultural. O
projeto de renovação, e subsequente investimento, demons-

tra a crescente procura turística
em Évora e a confiança da Mercan em Portugal, na sua gene-

O hotel preservará uma
fachada clássica, em linha
com o património envolvente,
mas terá um interior moderno
e sofisticado, oferecendo 76
quartos, uma piscina, restaurante, lounge bar e salas de
reuniões.
Este é o segundo projeto da
Mercan Properties em Évora,
após o Hilton Garden Inn Évora,
cuja primeira pedra foi colocada
em 2021. l

HOTELARIA

OPERAÇÕES

Air Transat volta a voar para Cuba Lisbon Marriott Hotel tem

nova diretora de Operações

DIREITOS RESERVADOS

P

Air Transat já anunciou seu planeamento para o inverno de 2022

Além disso, a Air Transat
voará para Tampa (Flórida,
Estados Unidos) duas vezes
por semana a partir de 23 de
dezembro. Tampa, assim como
outros portos na Flórida, ser-

vem como um dos principais
pontos de partida para cruzeiros
caribenhos, de modo que esta
rota aérea poderia servir para
alimentar os passageiros para
navios turísticos. l

aula Morgado Lino é a
nova responsável pela
operação do Lisbon Marriott Hotel, que pertence ao
grupo Sotéis.
Licenciada em Gestão Hoteleira e Turismo pela Universidade de Gestão Hoteleira
do Estoril (2010-2013) possui
uma Pós-Graduação em Gestão
Hoteleira e Turismo pela Universidade Cornell.
Com uma sólida carreira
profissional e mais de 12 anos
de experiência em gestão hoteleira, Paula Lino possui uma
ampla visão do mercado hoteleiro, tendo desenvolvido soluções criativas e eficazes de
gestão no negócio através da
implementação e desenvolvimento de processos inovadores
por várias unidades hoteleiras

DIREITOS RESERVADOS

O

Canadá anunciou a suspensão até 30 de junho
de testes aleatórios na
chegada aos aeroportos do
país, o que significa a eliminação prática das restrições de
Covid nas viagens. Por isso, as
companhias aéreas começam a
planejar um inverno com total
normalidade e estão recuperando as rotas para os destinos
clássicos de sol e praia.
É o caso da Air Transat, que
já anunciou seu planeamento
para o inverno de 2022 – 2023,
no qual retoma rotas para os
principais destinos turísticos da
América Latina e caribe.
Da companhia aérea destacam a recuperação da rota Montreal (Canadá) – Havana (Cuba)
a partir de 19 de novembro.
A Air Transat vai operar esta
conexão três vezes por semana.

Paula Morgado Lino

de renome em diferentes países.
Antes de integrar a equipa
do Lisbon Marriott, foi diretora
de F&B no PGA Catalunya Golf
& Welness Resort (entre 2017 e
2019), esteve no Sandals Royal
Bahamian, na capital das ilhas
das Bahamas, onde desempenhou funções de F & B Manager( 2016).
Anos antes, passou pelo
novo Sandals Resorts International Barbados e no Crowne
Plaza Shanghai na China. l
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TAXA

Açores: taxa turística
será cobrada a partir de 2023

Sintra volta
a cobrar taxa
municipal turística

N

Taxa entrará em vigor a partir do primeiro dia de 2023
dos alojamentos, que recebem
uma comissão de cobrança no
valor de 2,5% e ficam obrigadas
a apresentar uma declaração do
valor cobrado “até ao último
dia do mês seguinte ao da sua
cobrança, salvo quando a entidade exploradora se encontrar
isenta de IVA ou quando optar
pela entrega trimestral da taxa
turística”.

DIREITOS RESERVADOS

A taxa de dormida é cobrada “até um máximo de quatro noites seguidas”

noites seguidas”, independentemente de o turista visitar uma
ou mais ilhas.
O diploma acrescenta ainda
que entre 1 de novembro e 31 de
março, a taxa tem uma redução
de 50%.
Os passageiros sem domicílio
fiscal nos Açores, com idade

AVIAÇÃO

DIREITOS RESERVADOS

euroAtlantic airways reforça frota
com mais dois Boeing 777-200ER

A

Por sua vez, a taxa de chegada por via marítima é cobrada
pela entidade que explora os
terminais de navios de cruzeiro
e de embarcações de recreio na
região. l

EXPANSÃO

Brasil: Vila Galé abre
novo resort em Alagoas

O

euroAtlantic airways irá operar com seis aviões

companhia aérea port u g u e s a e u ro At l a n tic airways (EAA) está a
reestruturar a sua frota com a
integração de mais dois aviões.
Trata-se de dois Boeing 777200ER, que faziam parte da frota
da extinta companhia aérea italiana Alitalia.
O primeiro aparelho chega
ao mercado com marca EAA em
agosto deste ano e o segundo no
mês a seguir, em setembro.
Assim sendo, a partir deste
verão, a euroAtlantic airways
irá operar com seis aviões todos
com capacidade para longo
curso: três Boeing 767-300ER
e com três Boeing 777-200ER,
onde se inserem os dois novos

igual ou superior a 14 anos e
que “desembarquem de navio
de cruzeiro ou embarcações de
recreio em escala nos terminais
da região” pagam uma taxa de
chegada por via marítima de
dois euros.
A taxa de dormida é cobrada
pelas entidades exploradoras

O DIPLOMA DETERMINA A
COBRANÇA DE UMA TAXA DE
UM EURO POR DORMIDA AOS
HÓSPEDES “SEM DOMICÍLIO
FISCAL NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES”

aviões, que têm uma configuração de três classes (30 lugares
Executiva; 24 lugares classe
Conforto e 239 lugares para
classe Económica) e com autonomia para voar até 14.260Km.
No total, com os dois novos
aviões integrados na sua frota, a
EAA passa a oferecer uma capacidade de transporte de 1.470
passageiros e reforça os seus
voos de longo curso.
Recorde-se que a EAA realiza regularmente voos com os
seus aviões para a STP Airways,
companhia aérea de São Tomé e
Príncipe de que a EAA é sócia,
sendo ainda a única companhia
aérea portuguesa a ligar Lisboa
a Díli, entre outras operações. l

grupo Vila Galé acaba de
abrir mais um ‘resort’
com ‘tudo-incluído’ no
Brasil: o Vila Galé Alagoas.
Construído de raiz na Praia de
Carro Quebrado, em Alagoas, a
cerca de 40 minutos da capital,
Maceió, representou um investimento de 150 milhões de reais.
E é o maior empreendimento
do género neste estado brasileiro, muito procurado pelos
seus coqueiros, mar verde-esmeralda e as famosas falésias
multicoloridas.
O Vila Galé Alagoas conta
com 513 quartos, quatro piscinas, sete restaurantes, cinco
bares, Clube Nep para as crianças com parque aquático,
Satsanga Spa & Wellness, discoteca, centro de convenções
com 2.000 m2 e várias zonas de
lazer e desportivas.
As pizzas e massas das pizzarias Massa Fina, os petiscos
da Cervejaria Portuguesa, a
gastronomia mediterrânica do
restaurante Inevitável e os ‘buf-
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F

oi já publicado no Diário da
República, para entrar em
vigo no dia 1 de janeiro de
2023, o regime jurídico que cria
a taxa turística regional que foi
aprovado em abril pelo parlamento açoriano.
Assim, e a partir do primeiro
dia de 2023, os turistas que
visitem os Açores vão pagar
uma taxa turística de um euro
por dormida (até quatro noites)
ou dois euros por desembarque
em portos.
O diploma determina a
cobrança de uma taxa de um
euro por dormida aos hóspedes “sem domicílio fiscal na
Região Autónoma dos Açores”,
com idade igual ou superior
a 14 anos, que fiquem em
“empreendimentos turísticos,
estabelecimentos de alojamento
local, parques de campismo ou
parques de caravanismo”.
A taxa de dormida é cobrada
“até um máximo de quatro

Vila Galé Alagoas, Brasil

fets’ do Versátil são algumas das
opções gastronómicas do resort.
Já no ‘Museu Do Sertão’ são servidos pratos típicos do estado de
Alagoas e há ainda o restaurante
NEP, com alimentação infantil e
integralmente pensado para as
crianças.
“Conseguimos superar todas
as dificuldades e cumprimos a
nossa meta de abertura, graças
ao gigantesco esforço das equipas Vila Galé e de todo o pessoal
em obra. Estamos muito orgu-

a última reunião do executivo municipal de Sintra, presidido por Basílio
Horta, foi decidido revogar taxa
municipal turística de dormida
no concelho, suspensa devido à
pandemia da covid-19.
A taxa turística tem o valor
de um euro por dormida e de
acordo com o presidente da
autarquia a revogação desta
medida, com efeitos a partir de
1 de julho, “teve como fundamento o atual cenário de recuperação económica do turismo,
com significativo aumento do
número de turistas no concelho
e na vila de Sintra”.
Esta taxa municipal turística
de dormida, criada em 2019, é
cobrada pelos empreendimentos turísticos e estabelecimentos
de alojamento local aos respetivos hóspedes com estadia
máxima de três noites seguidas.
A taxa municipal de dormida
é suportada pelos hóspedes dos
empreendimentos e alojamentos, enquanto os operadores
turísticos são os responsáveis
pela operacionalização da liquidação desta taxa. l

lhosos do novo resort e de termos uma unidade em Alagoas”,
afirma o presidente e fundador
da Vila Galé, Jorge Rebelo de
Almeida.
Seguindo a estratégia da Vila
Galé de associar lazer e cultura,
também o Vila Galé Alagoas é
uma unidade temática: homenageia os escritores de língua
portuguesa de Portugal e do
Brasil. Os quartos têm sempre
uma referência a um escritor. Na
receção, os mais célebres escritores mundiais foram homenageados com estátuas realistas.
As escritoras também têm uma
exposição própria e há uma
galeria dos 54 prémios Nobel da
Literatura.
“Além dos escritores tradicionais, não deixamos de fora a
realidade local e regional. Valorizámos o hotel com artesanato,
gastronomia e cultura alagoana.
Para isto, criámos o restaurante
Museu do Sertão”, explica Jorge
Rebelo de Almeida.
Recorde-se que este é o 10º
empreendimento da Vila Galé
no Brasil e vem reforçar a sua
posição como maior rede de
resorts no país. O Vila Galé
Alagoas gerou 300 postos de
trabalho e até ao final do ano, a
previsão é que chegue a 450. l

