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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

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

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

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

REPORTAGEM

Greve na TAP obriga ao
cancelamento de 360 voos

VIAGENS

OMT cautelosamente otimista na
recuperação do volume de turistas

ANÁLISE

Madeira é o melhor
destino de cruzeiros da Europa

DISTINÇÃO

Na primeira vez em que foi nomeada de forma espontânea pela organização do concurso, a 
Região Autónoma ganhou esta categoria

Madeira é a grande vence-
dora dos prémios ‘World 
Cruise Awards’ na catego-

ria de Melhor Destino Europeu 
de Cruzeiros. Na primeira vez 
em que foi nomeada de forma 
espontânea pela organização do 
concurso, a Região Autónoma 
ganhou esta categoria.

Na base deste prémio esteve 
um trabalho contínuo desenvol-
vido ao longo dos últimos anos 
pela APRAM – Administração 
dos Portos da Região Autónoma 
da Madeira, S.A., nomeada-
mente durante a pandemia, 

que obrigou a APRAM a uma 
constante reinvenção e adap-
tação para responder às novas 
exigências do mercado. Assim, 
foram implementadas normas de 
segurança e comodidade criando 
condições para continuar a atrair 
as companhias de cruzeiros. 

Em paralelo, foi criada a nova 
assinatura ´Your Safe Port’, em 
2021, refletindo o novo posi-
cionamento da marca presente 
no filme promocional e na nova 
brochura institucional, foram 
lançadas várias campanhas 
de marketing digital a nível 

nacional e internacional, e foi 
reforçada a aposta numa rela-
ção de proximidade com as 
várias companhias marítimas 
e parceiros do setor, cujos bons 
resultados são demonstrados 
pelas escalas conseguidas este 
ano, que demonstram que a 
Madeira é um destino consoli-
dado e reconhecido.

Recorde-se que entre janeiro 
e outubro de 2022 os Portos da 
Madeira receberam 227 escalas e 
mais de 250 mil passageiros. Em 
2021, e no total ano, foram regis-
tadas 125 escalas e um movi-
mento de 117.289 passageiros.

A todas estas medidas, 
acresceu o forte investimento 
efetuado no Porto do Funchal, 
num valor superior a 6 milhões 
de euros, que permitiu, por 
exemplo, a construção do novo 
terminal no cais 6, a substitui-
ção dos cabeços de amarração 
do cais sul, a par do reforço do 
manto de proteção do Porto do 
Funchal.

Os ‘World Cruise Awards’ 
foram atribuídos, pela primeira 
vez, no ano passado. l
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Entre janeiro e outubro de 2022, os Portos da Madeira receberam 227 escalas

endo como base as suas 
estimativas nos resultados 
até setembro, período em 

que o turismo internacional 
continuou a mostrar fortes 
sinais de recuperação, atingindo 
63% do volume de chegadas 
registadas no mesmo período 
antes da pandemia, a Organiza-
ção Mundial do Turismo (OMT) 
espera que o ano 2022 recupere 
65% do volume de turistas pré-
-pandemia.

A OMT refere que as previ-
sões são cautelosamente oti-
mistas, uma vez que entre 
janeiro e setembro, 700 milhões 
de turistas internacionais no 
mundo viajaram, e há ainda a 
possibilidade de melhorar ligei-
ramente o resultado final.

Só nos meses de verão do 
hemisfério norte, entre julho e 
setembro, houve 340 milhões 

de viagens internacionais, 
refere a organização.

Por outro lado, analisando as 
chegadas mensais, verifica-se 
que desde janeiro, com menos 
64% de turistas do que no 
mesmo mês de 2019, o declínio 
percentual tem vindo a dimi-
nuir, para se situar em menos 
27% de viajantes em setembro 
em comparação com o volume 
de chegadas de há três anos.

Esta evolução confirma a 
recuperação das viagens inter-
nacionais ao longo do ano, 
durante o qual as despesas de 
turismo têm vindo a aumentar, 
mas também os desafios que o 
setor enfrenta.

Segundo a OMT, o ambiente 
económico difícil, incluindo a 
inflação persistentemente ele-
vada e o aumento dos preços 
da energia, exacerbado pela 
ofensiva da Rússia na Ucrânia, 
poderia pesar no ritmo da recu-
peração no quarto trimestre e 
em 2023.

Apesar dos crescentes desa-
fios que apontam para uma 
moderação no ritmo de recu-
peração, as receitas do turismo 
poderão situar-se entre 1,17 
biliões de euros e 1,26 biliões de 
euros até ao final de 2022, um 
aumento de entre 60% e 70% em 
relação ao ano anterior.

Contudo, em comparação 
com 1,75 biliões de euros em 
2019, representa uma recupe-
ração de entre 70% e 80% dos 
níveis alcançados antes da pan-
demia. l
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Recuperação pós Covid-19
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hristine Ourmières-Wide-
ner afirmou, durante uma 
conferência de imprensa, 

que a TAP vai cancelar 360 voos 
a 8 e 9 de dezembro, dias da 
greve de tripulantes de cabine, 
afetando cerca de 50 mil pas-
sageiros e uma perda de oito 
milhões de euros em receitas.

“O SNPVAC decidiu manter a 
assembleia no dia 6 de dezem-
bro, dois dias antes da greve. 
Qualquer que seja a decisão 
do sindicato, e por causa da 
dimensão da TAP, será tarde 
para fazer algo devidamente 
organizado. Por isso tomámos 
a decisão de cancelar 360 voos, 
nos dias 8 e 9 de dezembro”, 
disse a presidente executiva da 
TAP.

A CEO da transportadora 
aérea nacional salientou que a 

decisão foi “fácil”, mas per-
mitirá à companhia trabalhar 
com parceiros para encontrar 
alternativas para os clientes que 
tinham voos marcados para os 
dias de greve.

A companhia aérea adian-
tou ainda que a greve terá 
um impacto de cerca de oito 
milhões de euros de receitas 
perdidas. l
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Cancelamentos a 8 e 9 de dezembro
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Dubai Parks e Resorts e o 
Real Madrid C. F. assina-
ram uma parceria exclu-

siva para abrir no Médio Oriente 
aquele que será o primeiro par-
que temático do Real Madrid. 

A nova experiência dedicada 
a um dos mais famosos clubes 
de futebol do mundo, nomeado 
o Melhor Clube do Século XX 
da FIFA, tem abertura prevista 
ao público no último trimestre 
de 2023.

O futuro parque no Dubai 
pretende envolver os fãs de 
futebol e desporto, famílias e 
crianças de todas as idades, per-
mitindo aos convidados mer-
gulharem na cultura da maior 
equipa de futebol do mundo. 

Os visitantes vão poder des-
frutar de exibições audiovi-
suais, experiências interativas e 
atrações únicas inspiradas pelo 
espírito, paixão e sucesso do 

Real Madrid.
Um museu, passeios, jogos 

para testar as habilidades fute-
bolísticas, diversões mecânicas, 
restaurantes e bares, e lojas com 
recordações de toda a história 
do Real Madrid vão fazer parte 
das atrações do parque temá-
tico.

Uma vez que o projeto de 
design a ser finalizado, o Dubai 
Parks e Resorts só anunciará 
mais detalhes nos próximos 
meses. l
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PARCERIA

PROMOÇÃO

AVIAÇÃO

Real Madrid vai ter
parque temático no Dubai

Turismo de Lisboa lança 
vídeo sobre a Rota do Vinho

ATR representa a Air Cairo em Portugal

Passeios de galeão para ver
iluminação natalícia de Alcácer do Sal 

PASSEIOS DE NATAL

Vídeo sugere os sítios a não perder e as experiências a ter para se
brindar à vida entre sabores, histórias e tradições
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Associação do Turismo de 
Lisboa (ATL) dá a conhe-
cer a Rota do Vinho com 

um vídeo que sugere os sítios a 
não perder e as experiências a 
ter para se brindar à vida entre 
sabores, histórias e tradições. 
Este vídeo vai ser divulgado 
nos mercados externos e está 
disponível no site da ATL, em 
português, inglês, francês, ita-
liano, espanhol e alemão.

As sugestões passam pelo 
Parque Vinícola de Lisboa, 
junto ao aeroporto, e a vinha 
experimental Meia Encosta, 
na Tapada da Ajuda, erguidos 
no meio do ritmo frenético da 
cidade e facilmente visíveis para 
quem passa. Esta rota apresenta 
também Villa Oeiras, um vinho 
que honra a memória do vinho 
de Carcavelos, e que recorre a 
técnicas modernas de produção.

O Museu do Vinho e da 
Vinha, em Bucelas, é também 
um dos locais sugeridos para 
uma viagem pela herança cul-
tural da segunda mais antiga 
região de vinhos de Portugal, 

conhecer a evolução das for-
mas de trabalho da vinha e de 
produção do vinho, e provar 
alguns dos melhores vinhos 
do país. Mais a norte, a suges-
tão passa pela paisagem rural 
onde encontramos a Quinta de 
Sant’Ana, com uma forte aposta 
na qualidade dos seus vinhos 
premiados.

A sul do Tejo, surge a Casa 
Mãe da Rota dos Vinhos da 
Península de Setúbal, uma 

das mais conhecidas a nível 
nacional. Aqui, os visitantes 
podem encontrar vários per-
cursos pedestres que integram 
as adegas, as vinhas e os vinhos 
da região. As recomendações 
passam também pela Quinta 
da Bacalhôa e Casa Museu 
José Maria da Fonseca, ótimas 
opções para degustar a varie-
dade de vinhos ali produzidos. 
A Casa da Baía em Setúbal é 
também um dos sítios indicados 
para conhecer (e provar) a his-
tória e a cultura vitivinícola da 
região e vinho produzido pelas 
diferentes adegas da península.

Toda a região é marcada por 
uma produção singular resul-
tante do solo fértil, dos ventos e 
mares, das planícies e montanhas 
e do clima, que aqui se cruzam. 
Características e cenários úni-
cos, com séculos de cultura e de 
técnica de elaboração de vinhos, 
e uma paisagem que permite 
múltiplos olhares e abordagens, 
e que convida todos a conhecer 
e provar o que de melhor Lisboa 
tem para oferecer. l
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MUSEU DO VINHO E DA VINHA, 
EM BUCELAS, É TAMBÉM UM 
DOS LOCAIS SUGERIDOS

Rota do Vinho em Lisboa

DI
RE

ITO
S  

RE
SE

RV
AD

OS

O

Real Madrid com novo parque no Dubai

s passeios de Natal no 
galeão ‘Pinto Luísa’ para 
observação da iluminação 

natalícia da marginal e encosta 
da cidade ao som de música da 
época, enquanto se toma uma 
bebida quente e se come um 
bolo ou bolacha já são uma tra-
dição em Alcácer do Sal. 

Apesar do frio do inverno, 
estas viagens mágicas aquecem 
a alma e o coração. Promovidos 
pela Câmara Municipal de Alcá-
cer do Sal de 1 a 23 de dezembro 
de 2022, estes passeios têm a 
duração de cerca de uma hora.

Quanto a preços, os adultos 
pagam 5,60 euros e as crianças, 
entre os 6 e os 12 anos de idade 
inclusive, pagam 2,30 euros. 

Os interessados em partici-
par devem inscrever-se até à 
quarta-feira anterior ao passeio 
junto do Posto de Turismo de 
Alcácer do Sal, no Largo Luís de 
Camões, ou através do e-mail 
turismoalcacer@m-alcacerdo-
sal.pt. 

O pagamento pode ser efe-
tuado por transferência ban-
cária para o IBAN PT50 0007 
0000 0043 7560 2112 3, sendo o 
comprovativo remetido depois 
para o e-mail acima referido. 

O esclarecimento de dúvidas 
ou pedido de informações pode 
ser feito no Posto do Turismo, 
através do e-mail indicado ou 
ainda pelos contactos telefóni-
cos 265 009 987 e 911 794 685. l
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Apesar do frio do inverno, viagens mágicas aquecem a alma e o coração

ATR - Atividades Turísti-
cas e Representações está 
a divulgar que a compa-

nhia aérea Air Cairo é a sua mais 
recente representação.

Nesse sentido, informa que 
a partir de 30 de dezembro de 
2022, a companhia aérea egíp-
cia de baixo custo iniciará a sua 
operação direta de Lisboa para 
Assuão, de Lisboa para o Cairo, 
via Assuão, e do Cairo para 
Lisboa. 

A cidade do Cairo, capital 
do Egipto, foi, e continua a ser, 
uma das cidades mais belas 
do mundo. Foi a partir desta 
premissa que a Air Cairo, em 
homenagem a esta cidade, 
antigamente pujante, criou o 
nome da companhia, o logotipo 
e decorou os seus aviões. 

Os primeiros voos da Air 
Cairo levantaram voo em outu-
bro de 2003, com um A320. 

Desde então, a Air Cairo 
transportou mais de 20 milhões 

de passageiros, um número que 
tem crescido ao longo dos últi-
mos anos.

Anos depois, a sua marca foi 
renovada e a frota atualizada 

com a última geração do modelo 
Airbus A320 neo.

Atualmente, a Air Cairo é 
uma companhia aérea nacional 
egípcia low cost com uma frota 
de 10 aviões, operando mais de 
200 voos semanais para 25 des-
tinos internacionais e domés-
ticos.

Os voos e tarifas já se encon-
tram carregados em Amadeus e 
a ATR destaca que os utilizado-
res Galileo os devem contactar 
para obter todas as informações. 

A

A AIR CAIRO TRANSPORTOU 
MAIS DE 20 MILHÕES DE PAS-
SAGEIROS, UM NÚMERO QUE 
TEM CRESCIDO AO LONGO 
DOS ÚLTIMOS ANOS

Operações diretas entre Lisboa, Assuão e o Cairo terão início a 30 de dezembro
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