
32 TURISMO TERÇA-FEIRA 5 JULHO 2022   CORREIO DA MANHÃ CANADÁ 

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

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

DeutscheBahn: uma empresa
não aeronáutica na Star Alliance

ALIANÇA INTERNACIONAL

A companhia de caminho de ferro alemã DeutscheBahn (DB) vai tornar-se na primeira
empresa não aeronáutica parceira da Star Alliance

companhia de caminho de 
ferro alemã DeutscheBahn 
(DB) vai tornar-se na pri-

meira empresa não aeronáutica 
parceira da Star Alliance, a 
maior aliança aérea interna-
cional. 

Star Alliance, com sede em 
Frankfurt (Alemanha) e Singa-
pura, foi fundada em 14 de maio 
de 1997 e conta atualmente com 
26 membros: Aegean Airlines, 
Air Canadá, Air China, Air 
India, Air New Zealand, ANA, 
Asiana Airlines, Austrian Airli-
nes, Avianca, Brussels Airlines, 
Copa Airlines, Croatia Airlines, 
EgyptAir, Ethiopian Airlines, 
Eva Air, LOT Polish Airlines, 
Lufthansa, Scandinavian Air-

lines, Shenzhen Airlines, Sin-
gapore Airlines, SouthAfrican 
Airways, SwissInternational 
Air Lines, TAP Portugal, Thai 
Airways International, Turkish 
Airlines y United Airlines.

A  DeutscheBahn será assim 
o 27º membro da Star Alliance e 
com esta incorporação torna-se 
numa “nova associação inter-
modal”. 

Para as empresas do grupo, 
trata-se de um sinal claro de 
como as tendências de mobi-
lidade estão a mudar para um 
modelo que combina voos e 
comboios.

Também não é de estranhar 
que a DB tenha decidido juntar 
a esta aliança e não skyteam ou 
OneWorld, uma vez que man-
tém uma relação estreita com a 
Lufthansa, uma das companhias 
aéreas que lidera a Star Alliance 
desde o seu início. l

A
DEUTSCHEBAHN SERÁ
ASSIM O 27º MEMBRO DA 
STAR ALLIANCE E COM ESTA 
INCORPORAÇÃO TORNA-SE 
NUMA “NOVA ASSOCIAÇÃO 
INTERMODAL”

Tendências de mobilidade estão a mudar para um modelo que combina voos e comboios
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Novas variantes da Ómicron
estão a aparecer no verão

COVID-19

chegada do verão à Europa 
foi assinalada com um 
aumento nos casos de 

Covid-19, que motivou um 
aviso do Centro Europeu de Pre-
venção e Controlo de Doenças, 
ECDC.

A entidade de controlo de 
doenças na Europa considera 
que as variantes da Ómicron 
podem levar a um aumento de 
internamentos e óbitos e que já 
existe uma nova onda de Covid-
19 a afetar o setor turístico. 

A França registou mais de 95 
mil infeções só num dia, ou seja, 
um aumento de 45% em uma 
semana, 

A Alemanha ultrapassou 122 
mil casos num único dia e a 

Itália registou o dobro de casos 
para 62.700. Portugal foi já atin-

gido pela nova onda com quase 
30 mil casos por dia.

Especialistas em doenças 
infeciosas têm expressado repe-
tidamente preocupação com 
as variantes de Ómicron de 
rápida disseminação, dois dos 
quais, BA.4 e BA.5, parecem 
estar a interromper os planos 
de férias de verão, à medida que 
especialistas insistem em novas 
restrições.

”As variantes não parecem 
ter maior risco de doenças 
graves do que outras formas 
de Omicron, mas como são 
um pouco mais infeciosas do 

que estas, podem levar a um 
aumento de internamentos e 
mortes”, refere a ECDC.

Numa tentativa de reduzir 
as taxas de infeção de Covid-
19, são já vários os governos na 
Europa que estão a reconside-
rando várias medidas. 

Por exemplo, embora os 
visitantes de Portugal e Gré-
cia não sejam mais obrigados 
a usar máscaras em qualquer 
lugar, inclusive em restaurantes, 
bares, cafés e lojas, as máscaras 
faciais são obrigatórias no trans-
porte público, em táxis e nos 
navios de cruzeiro.

Na semana passada, a Itália 
também prorrogou seu mandato 
de máscara para o transporte 
público até 30 de setembro, 
enquanto a Alemanha deve 
anunciar novas medidas ainda 
este mês. l

A "As variantes não parecem 
ter maior risco de doenças 
graves do que outras formas 
de Omicron, mas como são 
um pouco mais infeciosas do 
que estas, podem levar a um 
aumento de internamentos e 
mortes"
ECDC

A FRANÇA REGISTOU MAIS DE 
95 MIL INFEÇÕES SÓ NUM DIA

Especialistas em doenças infeciosas têm expressado preocupação 
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WTTC refere que turismo
em Portugal está a crescer

DESTINO

Amadeus lança
programa Travel4Impact

Grande Rota das Montanhas 
Mágicas foi inaugurada

Aeroporto do Porto
distinguido como Best European Airport

NOVO PROGRAMA

VALE DE CAMBRA

AEROPORTOS

Contributo do setor para a recuperação económica em Portugal

site World Travel & Tou-
rism Council sobre viagens 
e turismo e seu impacto 

na economia mundial, revelou 
que o contributo deste setor 
para a recuperação económica 
em Portugal poderá superar no 
próximo ano os níveis pré-pan-
demia registados em 2019.

De acordo com as previsões 
deste site, a contribuição total 
do setor de viagens e turismo 
no PIB da economia à escala 
mundial poderá chegar aos 39,5 
bilhões euros no próximo ano, 
representando 17,4% da econo-
mia total.

No que diz respeito a Portu-
gal, o site revela que o setor de 
viagens e turismo deverá criar 
cerca de 193 mil empregos nos 
próximos 10 anos, uma média de 
mais de 19 mil novos empregos 
a cada ano, atingindo mais de 
1,1 milhão de empregos no setor 
até 2032.

Após o impacto devastador 

trazido pela crise pandémica, as 
previsões do site apontam para 
uma surpreendente recupera-
ção económica deste setor até 
ao final deste ano, bem como 
para o crescimento de 5,6 % do 

emprego no setor, traduzindo-se 
em mais de 953 mil novos postos 
de trabalho, revelando ainda que 
Portugal deverá ser o quarto des-
tino europeu com mais reservas 
de voos turísticos. l

GR60 - Grande Rota das 
Montanhas Mágicas foi 
inaugurada no passado dia 

1 de julho, às 10h30, na aldeia de 
Felgueira, mais propriamente 
em Arões, Vale de Cambra.

Trata-se de um percurso 
pedestre através de quatro serras 
e seis rios, numa extensão global 
de 280 quilómetros, envolvendo 
território de sete concelhos do 
Norte e Centro do país, com 
destaque para os 10 povoados 
classificados como ‘Aldeia de 
Portugal’, os Passadiços do 
Paiva, os complexos mineiros 
do Braçal e de Chãs, entre outros 
pontos de interesse.

Para o planeamento anteci-
pado dessa experiência, a ADRI-
MAG criou a aplicação telefónica 
‘Grande Rota das Montanhas 
Mágicas’, que inclui mapas, 
vídeos, fotos, perfis de elevação 
e descrições das várias etapas do 
percurso.

Sinalizando todas as etapas 
de BTT e pedestres da GR60, a 
‘app’ lista ainda aspetos como 
unidades de alojamento, estabe-
lecimentos de restauração e ser-
viços de transporte, transferes e 

aluguer de bicicletas.
Desenhado para os aman-

tes dos desportos radicais e do 
turismo de natureza, a GR60 
- Grande Rota das Montanhas 
Mágicas quer ser a breve trecho 
uma referência nacional e inter-
nacional nas áreas do ‘Cycling’ e 
do ‘Walking’. l

Amadeus e a IE University 
lançaram a segunda edição 
do Travel4Impact em toda 

a Europa, apoiando as pequenas 
e médias empresas (PMEs) no 
papel crítico que desempenham 
na renovação em curso das via-
gens e do turismo. 

A rede Travel4Impact apoia 
as PME que se concentram na 
digitalização e sustentabilidade 
como parte da sua estratégia. 

Esta iniciativa, que faz parte 
da estratégia de Responsabi-
lidade Social Empresarial do 
Amadeus, é 100% subsidiada 
para PMEs e inclui formação, 
tutoria e oportunidades de tra-
balho em rede.  

Mais de 20 PMEs europeias 
do turismo serão selecionadas e 
convidadas a participar na fase 
de Launchpad. 

As PMEs interessadas em 
aderir ao projeto Travel4Impact 
devem preencher este formulá-
rio antes de 31 de julho. 

As PMEs encontrarão toda a 
informação necessária na página 

web do Travel4Impact. 
Além disso, a 5 e 13 de julho 

(5:00 pm CET) haverá uma ses-
são de informação.

Durante o Launchpad, os 
participantes beneficiarão, 
durante um período de apro-
ximadamente três meses, de 
oportunidades de ‘networking’, 
tutoria e formação por parte de 
líderes da indústria das viagens 
e turismo, bem como de espe-
cialistas em sustentabilidade, 
gestão empresarial e inovação. l

O

As previsões do website apontam para uma recuperação económica
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Inauguração no dia 1 de julho
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Aeroporto do Porto foi 
distinguido, pela primeira 
vez, como ‘Best European 

Airport 2022’ pelo ACI Europe, 
a organização internacional dos 
aeroportos. 

Na atribuição do prémio foi 
destacada a recuperação da ati-
vidade após crise pandémica, a 
qualidade de serviço e as ações 
implementadas no âmbito da 
sustentabilidade constantes 
no compromisso ambiental da 
VINCI Airports.

Em termos de projetos 
sustentáveis, destaca, o ACI 
Europe, a criação do Forum 
dos Stakeholders para a Gestão 
Global de Carbono, os projetos 
de reutilização da água (dos 
veículos dos socorros e das 
garrafas dos passageiros, para 
rega e lavagens nos aeroportos), 
a redução da pegada hídrica e 
o sistema inovador de triagem 
de resíduos com uma central 
dedicada no Aeroporto. 

O Fórum dos Stakeholders 
para a Gestão Global de Car-

bono constitui uma iniciativa 
da ANA Aeroportos de Portugal 
que convida os vários parceiros 
(companhias aéreas, ‘han-
dlers’, setor de mobilidade e 
câmaras municipais) para, em 
conjunto, estabelecerem metas 
e implementarem ações concre-
tas para a diminuição da pegada 
carbónica do setor da aviação. 
Refira-se que, recentemente, 
o Aeroporto do Porto – assim 
como 8 aeroportos portugueses 
– receberam o nível 4 de acre-
ditação de carbono.  

Os critérios de avaliação 
para os prémios desde ano esti-

veram sobretudo relacionados 
com a qualidade de serviço e 
a implementação de medidas 
durante a crise pandémica nas 
áreas operacionais, saúde e 
segurança, gestão comercial, 
no contexto da estratégia de 
sustentabilidade do aeroporto e 
da sua recuperação financeira. 
E foi com evidências fortes da 
concretização destas medidas 
e da sua qualidade, que o Aero-
porto Francisco Sá Carneiro vê 
agora atribuído o prémio de 
melhor Aeroporto Europeu nos 
aeroportos entre 10-25 milhões 
de passageiros. l

O

Foi destacada a recuperação da atividade após crise pandémica

DI
RE

ITO
S  

RE
SE

RV
AD

OSA

Iniciativa 100% subsidiada para PMEs
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