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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

Açores apresenta crescimento em 
hóspedes, dormidas e proveitos

TURISMO NOS AÇORES

SATA com novo recorde de
passageiros transportados num só dia

TRÁFEGO DE PASSAGEIROS

Aeroporto de Lisboa foi o que recebeu 
mais passageiros no 2.º trimestre

TRÁFEGO DE PASSAGEIROS

Cenário muito positivo para o panorama turístico da Região Autónoma dos Açores
s últimos dados do Insti-
tuto Nacional da Estatís-
tica (INE) sobre o turismo 

nacional no primeiro semestre 
de 2022 traduzem um cenário 
muito positivo para o panorama 
turístico da Região Autónoma 
dos Açores.  

De acordo com o INE, os 
dados relativos ao primeiro 
semestre de 2022 apontam para 
um crescimento de 510,1% no 
número de hóspedes do estran-
geiro na Região Autónoma dos 
Açores, em comparação com o 
período homólogo de 2021.

Quanto aos principais mer-
cados emissores de turistas 
estrangeiros, a Alemanha 

encontra-se em primeiro lugar, 
seguindo-se os Estados Unidos, 

França, Espanha, Reino Unido 
e Itália.

Também nas dormidas de 
visitantes estrangeiros se veri-
ficou um aumento significativo 
face ao semestre homólogo de 
2021: 549%. 

O crescimento no turismo 
da Região Autónoma dos Açores 
face a 2021 verificou-se tam-
bém nos proveitos globais que, 
segundo o INE, apresentam um 
aumento de 201,8%. 

Quanto às ligações aéreas, 
2022 viu o número de ligações 
aéreas para a Região Autónoma 
dos Açores triplicar em compa-

ração com o ano de 2021. 
Às rotas Frankfurt–Ponta 

Delgada (Lufthansa), Gene-
bra–Ponta Delgada (SWISS) e 
Madrid–Ponta Delgada (IBE-
RIA), que se mantiveram em 
operação no presente ano, 
acrescentaram-se as ligações 
Londres–Ponta Delgada (British 
Airways), Londres–Terceira 
(British Airways), Paris–Ponta 

Delgada (Transavia), Amster-
dão–Ponta Delgada (Transavia), 
Zurique–Ponta Delgada (Edel-
weiss) e Nova Iorque–Ponta 
Delgada (United Airlines). l

O DE ACORDO COM O INE, 
OS DADOS RELATIVOS AO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 
2022 APONTAM PARA UM 
CRESCIMENTO DE 510,1% NO 
NÚMERO DE HÓSPEDES DO 
ESTRANGEIRO NA REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS AÇORES

Crescimento no turismo da Região Autónoma dos Açores face a 2021
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número de passageiros 
nos aeroportos nacio-
nais mais do que qua-

druplicou no segundo trimestre 
deste ano, crescendo 329,3% em 
relação ao período homólogo, para 
14,5 milhões.” Quem o anunciou 
foi a ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil, acrescentando 
que o aeroporto de Lisboa, com 
um aumento de 328,5%, atingiu 
7,6 milhões de passageiros no 
segundo trimestre.

No que concerne aos outros 
aeroportos nacionais, a ANAC 
refere que o segundo com mais 
passageiros foi o Porto com 3,5 
milhões de passageiros, seguido 
pelo de Faro, com 2,7 milhões 
de passageiros, Funchal e Ponta 
Delgada. 

Em termos de quota de mer-
cado de passageiros, a TAP lide-
rou em Lisboa, com 47% e no 
Funchal, com 23%, seguida da 

Ryanair em ambas estruturas.
No Porto, a companhia aérea 

de bandeira surge em terceiro 
lugar, com 11%, sendo que neste 
aeroporto lidera a Ryanair, com 
35%,

Em Faro, a transportadora 
irlandesa é a primeira em quota, 
também com 35%, sendo que 

a TAP, de acordo com a ANAC, 
está entre as últimas, com uma 
quota de apenas 3% em passa-
geiros.

Em Ponta Delgada lidera a 
SATA Internacional, com 33%, 
seguida da SATA Air Açores, 
com 27%. A TAP tem uma quota 
de 16%. l

Grupo SATA registou mais 
um marco histórico na sua 
atividade de transporte 

aéreo de passageiros. Assim, o 
dia 13 de agosto de 2022, ficará 
assinalado como tendo sido o dia 
em que as duas transportadoras 
SATA (Air Açores e Azores Air-
lines), em conjunto, transpor-
taram mais passageiros do que 
em qualquer dia de operação 
em anos anteriores. Os registos 
históricos da atividade nunca 
antes haviam assinalado um 
dia com tanta afluência, o que 
resultou numa operação intensa 

tendo em conta a dimensão das 
companhias aéreas, a reforçar 
o que tem sido o verão de 2022 
nos Açores, quer nas viagens 
de e para o Arquipélago ou no 
interior do mesmo. Ao todo, 
no conjunto da operação das 
duas companhias aéreas, foram 
transportados quase 11 mil 
passageiros, mais precisamente 
10.961, número nunca antes 
alcançado num só dia de ope-
ração, tendo a SATA Air Açores 
transportado 4.801 passageiros 
e a Azores Airlines 6.160 passa-
geiros. l

“O

Aeroporto de Lisboa atingiu 7,6 milhões de passageiros no segundo trimestre
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O
SATA bateu recorde
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REPORTAGEM

Estrela Geopark
lança cartão ‘Reflorestar’

REGENERAÇÃO

United Airlines quer táxis aéreos para 
simplificar transporte para o aeroporto

INVESTIMENTO

Plataforma de viagens analisa boas maneiras numa unidade hoteleira
ESTUDO

companhia aérea ame-
ricana United Airlines 
realizou recentemente a 

primeira aquisição de 100 uni-
dades do novo projeto da Archer 
Aviation, uma ‘startup’ de 
tecnologia. Com esta decisão, 
certamente que o transporte 
de passageiros para aeroportos 
poderá mudar drasticamente e 
em breve. 

A United Airlines revela que 
fez um investimento significa-
tivo em mobilidade urbana, que 
também será sustentável, des-
tinando um total de 10 milhões 
dólares para seus primeiros 100 
táxis aéreos elétricos.

Estes 100 táxis aéreos são os 
primeiros de um total de 200. 
Ou seja, o valor que a United 
concordou em investir com seu 
parceiro, a  Mesa Airlines, para 
este projeto. 

Ambas as empresas com-
prarão esses novos veículos da 
Archer Aviation, uma ‘startup’ 
sediada na Área da Baía de São 

Francisco, na Califórnia.
A ‘startup’ desenvolve 

pequenas aeronaves verticais 
de descolagem e pouso (eVTOL) 
que servirão para transferir 
passageiros para o aeroporto. 
Atualmente, os veículos estão 
projetados para percorrer uma 
distância de até 100 quilómetros 

a uma velocidade de 250 km/h.
Refira-se ainda que a Uni-

ted Airlines não esperou pela 
aprovação das autoridades de 
aviação para este transporte de 
passageiros, para investir rapi-
damente no desenvolvimento 
da tecnologia para esses táxis 
‘voadores’. l

A

Veículos projetados para percorrer uma distância de até 100 quilómetros
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Estrela Geopark Mun-
dial da UNESCO anunciou 
o lançamento do cartão 

‘Reflorestar’, com o objetivo de 
gerar receitas para apoiar e pro-
mover ações de reflorestação, 
estabilização dos solos e res-
tauro de ecossistemas da serra.

Em nota de imprensa, a asso-
ciação Geopark Estrela, locali-
zada em Manteigas, distrito da 
Guarda, explica que o cartão 
foi lançado “na sequência do 
último incêndio que devastou 
em grande parte a paisagem da 

serra da Estrela”.
A aquisição deste cartão tem 

um custo de 10 euros e é feita 
através do ‘e-mail’ do Estrela 
Geopark info@geoparkestrela.pt.

Com a aquisição do cartão, 
o utilizador, para além de estar 
a contribuir para a regeneração 
da paisagem da Estrela, poderá 
usufruir de um conjunto de 
descontos em parceiros do 
Geopark, nomeadamente em 
hotéis e alojamentos turísticos, 
restaurantes ou produtos locais, 
entre outros. l

O
A aquisição deste cartão tem um custo de 10 euros
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Estudo fez perguntas sobre as férias dos europeus durante este verão de 2022 e sobre seus comportamentos em
unidades de alojamento

gora em que são frequen-
tes os debates e workshops 
sobra as mudanças climá-

ticas e proteção do ambiente, a 
Jetcost realizou um estudo sobre 
as férias dos europeus durante 
este verão de 2022 e sobre seus 
comportamentos em unidades 
de alojamento. Nele e numa 
primeira análise, cerca de 90% 
dos mais de 2.500 entrevista-
dos, com mais de 18 anos, dizem 
ter violado uma qualquer regra 
imposta pelo hotel ou assumi-
ram não ter tido um comporta-
mento totalmente correto.

O estudo salienta que entre 
os comportamentos que não 
estão totalmente corretos, os 
mais comuns são:

• Encher os pratos no buffet 
e depois não comer tudo (81%).

• Não desligar o ar condicio-
nado do quarto durante todo o 
dia (71%).

• Levar comida do buffet, 
mesmo que seja e esteja indi-

cado ser proibido (65%).
• Deitar as toalhas no chão 

para serem trocadas diaria-
mente (58%).

• Deixar a toalha na espre-

guiçadeira na praia ou piscina 
todo o dia (56%).

• Guardar na mala diaria-
mente as “comodidades” que 
não usaram para que possam ser 

substituídas novamente (45%).
• Fumar na janela de uma sala 

para não fumadores (40%).
• Festas no quarto com 

música muito alta (38%).

• Esconder o papel higiénico 
num local diferente para que 
sejam colocados novos rolos. 
(26%).

• Mergulhar ou tomar banho 
na piscina quando esta está 
encerrada (23%).

• Beber as garrafas do frigo-
bar e enchê-las com água ou 
algo diferente (18%).

• Pedir para arrumar o quarto 
quando colocaram o sinal de 
não perturbar (17%).

• Meter outra pessoa no 
quarto (4%).

• Sendo casal, dar a entender 
que estão em lua de mel para 
ver se conseguem um quarto 
melhor ou um presente (3%).

Assim, nunca será demais 
lembrar que, numa unidade 
hoteleira, há regras a seguir e 
deve haver o maior civismo, 
tanto com os funcionários do 
hotel com os outros hóspedes, 
não se devendo apenas pensar 
no próprio bem estar. l
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Nunca será demais lembrar que, numa unidade hoteleira, há regras a seguir e deve haver o maior civismo
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