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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

Cuba alarga
validade de visto para 90 dias

VIAGENS

Compra do grupo
Sunwing pela WestJet em risco

OPERAÇÃO

Newtour e PCF entram no
capital da GEA Portugal

INVESTIMENTO

Grupo Newtour e a PCF 
Consultores, empresas 
100% portuguesas que 

operam no setor do Turismo, 
decidiram entrar no capital do 
agrupamento português GEA, 
constituído pelas empresas GEA 
Portugal e Travel GEA. 

Esta entrada é feita através de 
uma empresa comparticipada, 
constituída pelo Grupo Newtour 
e a empresa PCF Consultores, 
que operarão sob uma equipa de 

gestão única.
O Conselho de Administra-

ção do Grupo Newtour e a PCF 
Consultores expressam a sua 
plena confiança na atual equipa 
da GEA e no seu atual sócio-
-gerente Pedro Gordon, que 
mantém a sua posição e per-
centagem como acionista, e é o 
grande pilar na construção do 
Grupo GEA em Portugal, sendo 
o principal responsável pela 
dimensão, notoriedade e cre-

dibilidade que o agrupamento 
detém no mercado turístico 
nacional aos dias de hoje.

“A aquisição do Grupo GEA 
integra uma estratégia de negó-
cio que permite o desenvolvi-
mento do nosso portfólio de 

empresas de forma sustentável, 
criteriosa e responsável. A nossa 
visão passa por criar mais-va-
lias nos vetores prioritários 
para as agências associadas da 
GEA, apostando nas áreas que 
lhes permitam consolidar os 
negócios das agências e os seus 
resultados”, diz Tiago Raiano, 
CEO do Grupo Newtour. l

O

"A aquisição do Grupo GEA 
integra uma estratégia 
de negócio que permite o 
desenvolvimento do nosso 
portfólio de empresas de 
forma sustentável, criteriosa 
e responsável"
Tiago Raiano
CEO do Grupo Newtour

Operação será feira sob uma equipa de gestão única
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Canadian Competition 
Bureau não está total-
mente satisfeito com a 

proposta de aquisição da Sun-
wing Vacations e da Sunwing 
Airlines pela WestJet. 

Refira-se que o regula-
dor emitiu um relatório para 
a Transport Canada no qual 
garante que tal fusão reduziria 
substancialmente a concorrên-
cia na venda de pacotes de férias 
aos cidadãos.

De acordo com o Escritório 
de Concorrência, eliminar a 
rivalidade entre essas compa-
nhias aéreas integradas e opera-
dores turísticos provavelmente 
resultaria em preços mais altos, 
menos opções e diminuições 
no serviço para os canadianos. 

Resultaria também numa redu-
ção da variedade de rotas.

De acordo com a Compe-
tência, esses efeitos negativos 
podem afetar um total de 31 
rotas que ligam o Canadá ao 
México e às Caraíbas. 

A transação também repre-
senta uma fusão das duas únicas 
companhias aéreas integradas e 

operadores turísticos que ofere-
cem serviço sem escalas em 16 
dessas rotas.

Agora, a agência de trans-
porte do Governo do Canadá, 
a Transport Canada, tem até 5 
de dezembro para concluir sua 
avaliação de interesse público 
e entregá-la ao ministro dos 
Transportes, Omar Alghabra. l

O

Canadian Competition Bureau não está totalmente satisfeito com a proposta
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s autoridades cubanas 
anunciaram que a vali-
dade do visto de turista foi 

estendida para 90 dias para as 
pessoas que visitam a ilha.

A nova medida permitirá 
ainda a prorrogação do mesmo 
pelo mesmo número de dias.

Esta decisão do Governo 
cubano anunciada no dia 1 de 
novembro pelo ministro do 
Turismo de Cuba, Juan Carlos 
García Granda, já está em vigor.

No anuncio da nova medida, 
García Grandain explicou que a 
prorrogação é concedida ape-
nas uma vez, permitindo assim 
estender a permanência de 
visitantes estrangeiros em Cuba, 
o que até então só era possível 
por 30 dias.

Refira-se ainda que o minis-
tro do Turismo de Cuba prevê 

que, em 2023, Cuba poderá 
receber um total de três milhões 
de turistas estrangeiros.

Esse número representa 
cerca de dois terços do número 
de visitantes estrangeiros que 
chegaram a Cuba em 2019, o 
último ano antes da pandemia 
do novo coronavírus. l

A

Medida permite prorrogação 
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Entrada é feita através de uma empresa comparticipada, constituída pelo Grupo Newtour e a 
empresa PCF Consultores
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REPORTAGEM

TRANSPORTADORAS

HOTELARIA

ECONOMIA
Rede Expressos e transportadoras 
do norte e centro foram vendidas

Grupo canadiano vai operar
dois novos hotéis em Lagos 

Proveitos do turismo em
setembro superaram 2019

Ainda não há reunião
agendada para o novo aeroporto

AVIAÇÃO

Novo projeto de reabilitação urbana representa um investimento de 
107,8 milhões de euros

Grupo canadiano Mercan 
Properties e a Hilton assi-
naram um acordo para a 

operação de dois novos hotéis 
em Lagos, que deverão abrir no 
verão de 2024. 

Com uma localização privi-
legiada sobre a marina de Lagos 
e o oceano Atlântico, este novo 
projeto de reabilitação urbana 
representa um investimento de 
107,8 milhões de euros por parte 
do Grupo Mercan Properties. 

O Lagos Marina Hotel, Curio 
Collection by Hilton, terá 180 
quartos de elevado conforto, 
distribuídos por quatro pisos. O 
hotel irá contar com um restau-
rante e dois bares, um dos quais 
situado num terraço com piscina 

infinita, uma segunda piscina no 
rés-do-chão, spa e fitness.

O Hilton Garden Inn Lagos 
irá dispor de 90 quartos, 27 dos 
quais a serem convertidos em 
apartamentos com kitchenette.

Esta unidade para além das 
diferentes unidades de alo-
jamento e de um lobby mul-

tifuncional com bar, vai ter 
restaurante, loja self-service 
24/24 horas, ginásio e piscina 
exterior.

Ambos os hotéis oferecem 
ainda espaços para reuniões, 
assim como mais de 160 lugares 
de estacionamento, repartidos 
entre ambos. l

O

COM ABERTURA
PREVISTA PARA PARA 2024, 
AS NOVAS UNIDADES TERÃO 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA 
SOBRE A MARINA DE LAGOS E 
O OCEANO ATLÂNTICO

Investimento do Grupo Mercan Properties no Algarve
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única certeza que 
temos no momento é 
a incerteza do que vai 

ser 2023.” A frase de Francisco 
Calheiros, presidente da Confe-
deração do Turismo de Portugal, 
resume o momento em que os 
empresários se revêm na hora 
de tomar decisões. Reforçando 
a satisfação perante os números 
excecionais registados em 2022, 
Francisco Calheiros recorda que 
estes não são suficientes para 
cobrir os prejuízos de 100% para 
muitas empresas entre 2020 e 
2021. Mas não é apenas esta a 
grande preocupação entre os 
empresários da confederação. 

“A resiliência dos empre-
sários do setor permitiu ultra-

passar aquele que foi um ano 
excecional, que foi 2019, mas 
é vergonhoso que ainda não 
exista um plano para o novo 

aeroporto e que permita receber 
mais turistas. A confederação 
integra o grupo de trabalho 
para o novo aeroporto e ainda 
não existe uma única reunião 
agendada”, acrescenta este res-
ponsável. l

s proveitos totais 
aumentaram, em 
termos homólogos, 

70,3% para 608,2 milhões de 
euros e os proveitos de aposento 
atingiram 469,2 milhões de 

euros, refletindo um crescimento 
de 74,5%”, refere o Instituto 
Nacional de Estatística (INE) nos 
dados da Atividade Turística de 
Portugal relativos a setembro, 
acrescentando que “comparando 

“A

“O

"A única certeza que temos 
no momento é a incerteza 
do que vai ser 2023"
Francisco Calheiros, presidente da
Confederação do Turismo de Portugal

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal
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com setembro de 2019, regis-
taram-se aumentos de 21,3% e 
22,5% nos proveitos totais e de 
aposento, respetivamente”. Ou 
seja, visto de outra maneira, os 
proveitos na atividade turística 
aumentaram 70,3%, para 608,2 
milhões de euros, em setembro 
face ao mesmo mês de 2021, 
tendo subido 21,3% relativa-
mente a setembro de 2019, pré-
-pandemia.

Ainda no que concerne a pro-
veitos e no 3.º trimestre, os pro-
veitos totais aumentaram 78,1% 
(+24,4% em relação ao terceiro 
trimestre de 2019) e os relativos 
a aposento cresceram 81,2% 
(+25,2% comparando com o 
terceiro trimestre de 2019).

Ainda relativamente a 
setembro de 2022, o rendimento 
médio por quarto disponível 
(RevPAR) situou-se em 78,0 
euros e o rendimento médio por 
quarto ocupado (ADR) atingiu 
115,6 euros, a que correspon-
dem a aumentos de 62,6% e 
26,5% face a setembro de 2021.

Em relação a setembro de 
2019, o RevPAR aumentou 
17,7% e o ADR cresceu 18,9%. l

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 
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orna-se público que 
a Autoridade da Con-
corrência recebeu, em 

04-11-2022, a notificação de 
uma operação de concentração 
de empresas”, pode ler-se num 
aviso publicado no site da Auto-
ridade da Concorrência (AdC). 
Trata-se de uma informação 
sobre a aquisição por parte dos 
grupos Rodonorte e Barraqueiro 
de várias empresas do setor 
dos transportes. Entre elas, por 
exemplo, a Rede Nacional de 
Expressos, Internorte, Intercen-
tro e a Rodoviária do Tejo e suas 
participadas.

Recorde-se que, de acordo 
com a lei, “as operações de con-
centração abrangidas pela pre-
sente lei devem ser notificadas 
à Autoridade da Concorrência 
após a conclusão do acordo e 
antes de realizadas, sendo caso 
disso, após a data da divulgação 
do anúncio preliminar de uma 

oferta pública de aquisição ou 
de troca, ou da divulgação de 
anúncio de aquisição de uma 
participação de controlo em 
sociedade emitente de ações 
admitidas à negociação em 
mercado regulamentado, ou 
ainda, no caso de uma operação 
de concentração que resulte de 
procedimento para a formação 
de contrato público, após a 
adjudicação definitiva e antes de 
realizada”. l
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