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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

Receitas turísticas com
crescimento significativo em 2023

CRESCIMENTO

Turismo da Madeira
lança novo website de destino

MARKETING

Castelo Novo é uma das ‘Melhores
Aldeias Turísticas do Mundo’

DISTINÇÃO

O prémio reconhece destinos rurais que fazem do turismo um motor de desenvolvimento
m Portugal, Castelo Novo, 
freguesia do município do 
Fundão, com uma área de 

cerca de 41 km2, em plena Serra 
da Gardunha, foi considerada 
pela Organização Mundial do 
Turismo (OMT) como uma das 
Melhores Aldeias Turísticas 
2022.

Ainda em Portugal, a OMT 
irá desenvolver o seu programa 
de melhoria na aldeia de Ferra-
ria de São João, na freguesia de 
Cumeeira, concelho de Penela.

O prémio, que distingue Cas-
telo Novo, reconhece destinos 
rurais que fazem do turismo 

um motor de desenvolvimento 
e novas oportunidades de 
emprego e renda, preservando 
e promovendo os valores e pro-
dutos da comunidade. 

A iniciativa também reco-
nhece os povos por seu com-
promisso com a inovação e 
a sustentabilidade em todos 
os seus aspetos – económico, 

social e ambiental – e pelo 
desenvolvimento do turismo 
em linha com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

Em 2022, um total de 32 
aldeias de 18 países nas cinco 
regiões do mundo receberam 
o reconhecimento. As aldeias 
foram avaliadas por um con-
selho consultivo independente 
com base num conjunto de cri-
térios que abrangem áreas como 
Recursos culturais e naturais, 
Sustentabilidade económica, 
social e ambiental, Desenvol-
vimento, governança e prio-

rização do Turismo, Saúde e 
Segurança, entre outros itens.

No total, na edição de 2022, 
as candidaturas de 136 povos de 
57 Estados-Membros da OMT 
foram submetidas à considera-
ção (cada Estado-Membro pode 
apresentar um máximo de três 
povos). Destes, 32 obtiveram o 
reconhecimento de ‘Melhores 
Aldeias Turísticas pela OMT’.

Outras 20 aldeias entrarão 
no programa de melhoria. Além 
disso, as 52 aldeias vão juntar-
-se à rede global de Melhores 
Aldeias de Turismo da OMT 
criada em 2021 e que, neste 
momento, reúne 115 aldeias dos 
cinco continentes. 

A rede oferece vários bene-
fícios, incluindo treinamento 
presencial e online, intercâmbio 
de melhores práticas e o reco-
nhecimento e visibilidade de 
uma marca internacional.

A iniciativa ‘Melhores Aldeias 
Turísticas’ é o projeto emblemá-
tico do Programa da OMT para 
o Turismo e o Desenvolvimento 
Rural. l
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Castelo Novo, freguesia do município do Fundão
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Turismo da Madeira tem 
um novo website ofi-
cial. Mantendo o domínio, 

o novo visitmadeira.com foi 
criado de raíz e é, agora, um 
site mais inovador, intuitivo e 
dinâmico. 

O visitmadeira.com é um 
website ‘user-friendly’, com 
uma navegação intuitiva e 
focado nas melhores práticas 
de SEO e User Experience e 
foi construído para impactar 
o viajante nas diferentes fases 
do seu ciclo de viagem: desde a 
primeira pesquisa de informa-
ção sobre o destino até à recor-
dação dos momentos passados 
no arquipélago.

Pensado para ser respon-
sivo em vários dispositivos, a 
navegação no novo website é 
completamente adaptável ao 

formato mobile. 
Desenvolvimentos futuros 

preveem a inclusão de um 
blogue e de um ‘chatbot’, que, 

recorrendo à Inteligência Arti-
ficial, permitirá ao utilizador 

esclarecer as suas principais 
dúvidas.

Tendo em conta alguns dos 
principais mercados estratégi-
cos do destino, o novo site pode 
ser consultado nos idiomas 
português e inglês. A adaptação 
para outros três idiomas já se 
encontra em curso.

Veja o site em visitmadeira.
com. l

O

SITE MAIS INOVADOR, INTU-
ITIVO E DINÂMICO

Promoção da Madeira na internet com novo website
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Banco de Portugal aponta 
para um crescimento 
significativo das receitas 

turísticas no ano de 2023 no 
nosso país.

De acordo com dados revela-
dos pelo Banco de Portugal, os 
gastos dos turistas estrangeiros 
em Portugal e os ganhos pro-
venientes da Jornada Mundial 
da Juventude que acontecerá 
no terceiro trimestre de 2023 
em Portugal, irão traduzir-se 
num crescimento das receitas 
turísticas na ordem dos 8,6%, 
mantendo-se uma tendência de 
crescimento nos próximos anos.

Após o levantamento das 
restrições da pandemia, as 
receitas turísticas têm vindo 
a crescer de modo bastante 
significativo, sendo que em 
2022 a taxa de crescimento das 
exportações de turismo rondou 
os 80%, perspetivando-se uma 
contínua tendência de cresci-

mento destas receitas nos pró-
ximos anos.

Apesar das previsões apon-
tarem para uma tendência de 
crescimento da economia e para 
uma desaceleração da infla-
ção para os próximos 3 anos, o 
Banco de Portugal alerta para 
os imprevisíveis reflexos na 
economia e inflação decorren-
tes dos conflitos da Ucrânia e 
das possíveis irregularidades 
no abastecimento de energia à 
Europa. l
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Previsões do Banco de Portugal
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REPORTAGEM

AÇORES

RESOLUÇÃO

AVIAÇÃO

Taxa turística regional
chumbada nos Açores

Governo renova estatuto de
“situação económica difícil” da TAP

Ryanair vai abrir 18 rotas no Porto em 2023

TAP vai aumentar voos
para EUA, Venezuela e Brasil

AVIAÇÃO

pós a última reunião do 
Conselho de Ministros, o 
Governo aprovou a resolu-

ção que renova a declaração da 
TAP, S.A., da Portugália, S.A., e 
da Cateringpor, S.A., em situa-
ção económica difícil.

Recorde-se que a portaria 
que declara a TAP, a Portugália e 
a Cateringpor em situação eco-
nómica difícil foi publicada no 
dia 14 de janeiro de 2021, com 
efeitos retroativos a dezembro 
de 2020, e tinha sido já renovada 
no final do ano passado, para 
vigorar durante este ano.

Com a resolução agora apro-
vada torna oficial e efetiva a 
declaração destas empresas em 
situação económica difícil, atri-
buindo-lhe efeitos legais como 
alterar condições de trabalho e 
suspender, total ou parcialmente, 
cláusulas dos acordos de empresa 
ou dos instrumentos de regula-
mentação coletiva aplicáveis.

Ao declarar as empresas em 
situação económica difícil, o 
Governo permite, assim, a redu-
ção de condições de trabalho e 
a não aplicação ou a suspensão, 

total ou parcial, das cláusulas 
dos acordos de empresa ou dos 
instrumentos de regulamenta-
ção coletiva aplicáveis.

Fica assim suspenso o acordo 
celebrado em janeiro de 2015, 
entre o Governo e vários sin-
dicatos representativos dos 
trabalhadores da TAP, e da TAP 
– Transportes Aéreos Portugue-
ses, que foi incluído no caderno 
de encargos da reprivatização 
e, nessa medida, conhecido e, 
explícita ou implicitamente, 
assumido nos atos subsequentes 
que formalizaram a reprivati-

zação.
O Governo, na resolução, 

determina aplicar à TAP – 
Transportes Aéreos Portugue-
ses, Portugália – Companhia 
Portuguesa de Transportes 
Aéreos e à Cateringpor – Cate-
ring de Portugal, “nos ter-
mos entendidos pelas empresas 
como adequados e necessários”, 
o regime de redução temporária 
do período normal de trabalho 
ou suspensão do contrato de 
trabalho por facto respeitante 
ao empregador, consagrado no 
Código do Trabalho. l

Resolução agora aprovada torna oficial e efetiva a declaração

A

Ryanair anunciou a aber-
tura no próximo verão de 
18 novas rotas em Portu-

gal, no Porto e em Faro, acres-
centando que tal só acontece 
devido, em parte, à intervenção 
da ANAC - Autoridade Nacional 
da Aviação Civil que levou à 
redução das taxas cobradas pela 
ANA naqueles aeroportos.

Em conferência de imprensa 
virtual, os presidentes executi-
vos do grupo Ryanair, Michael 
O’Leary, e da companhia aérea, 
Eddie Wilson, anunciaram “pre-
sentes de Natal para Portugal”, 
com a abertura de sete novas 
rotas de Faro e 11 do Porto, no 
próximo ano.

Também e em resultado 
dessa decisão, cada um daqueles 
aeroportos vai contar com mais 
dois aviões da transportadora de 
baixo custo.

Segundo a Ryanair, esta ação 
representa um investimento 
adicional de 400 milhões de 
euros em Portugal e a criação de 
120 novos empregos locais.

Michael O’Leary lamentou, 
porém, que a ANAC “não tenha 
sido capaz de persuadir a ANA a 
baixar as taxas em outros aero-
portos e, por isso, não haverá 
crescimento adicional em Lis-
boa, na Madeira e nos Açores, 
em 2023”.

A partir de Faro, a Rya-
nair vai passar a voar também 
para Aarhus (Dinamarca), Bel-
fast (Irlanda do Norte), Exeter 
(Inglaterra), Frankfurt Hahn 
(Alemanha), Roma Fiumicino 
(Itália) e Toulouse (França).

Já a partir do Porto, abrem 
novas rotas para Bristol, Leeds 
(Inglaterra), Castellon (Espa-

nha), Maastricht (Países Baixos), 
Nimes, Estrasburgo (França), 
Shannon (Irlanda), Estocolmo 
(Suécia), Trapani, Turim (Itália) 
e Wroclaw (Polónia).

Michael O’Leary salien-
tou também que “além das 
taxas excessivas, uma outra 
ameaça ao crescimento do 
turismo em Portugal surge na 
forma de taxas ETS que visam, 
injustamente, voos de curta 
distância, tendo sido recen-
temente proposta a inclusão 
das regiões ultraperiféricas da 
União Europeia, incluindo a 
Madeira, já em 2024, acres-
centando que se esta medida 
for aprovada, os turistas irão 
enfrentam custos mais elevados 
ao visitar a Madeira, em relação 
a outros destinos de férias não 
europeus, o que significa que 
a ilha, provavelmente, perderá 
visitantes para destinos fora da 
UE, como Marrocos, Turquia e 
Jordânia, que estão isentos do 
pagamento de ETS. Ou seja, das 
taxas ambientais”. l
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Novas rotas da Ryanair em Portugal
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decreto legislativo que 
previa a entrada em vigor 
de uma taxa turística 

regional a partir de 1 janeiro 
de 2023, foi agora revogado 
pela Assembleia Legislativa dos 
Açores.

Recorde-se que a criação de 
uma taxa turística nos Açores, 
com cobrança prevista a partir 
de janeiro de 2023, foi aprovada 

em abril no parlamento regional.
Por sua vez, em nome do 

Governo Regional, a secretá-
ria regional do Turismo, Berta 
Cabral reiterou a discordância 
com a taxa, considerando que 
os Açores estão muito longe da 
massificação turística, uma vez 
que não se pode confundir mas-
sificação com alguma pressão 
turística em certos locais. l

O
 Berta Cabral, secretária regional do Turismo
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TAP vai aumentar a sua 
oferta de voos para as 
Américas no verão de 

2023, oferecendo no período 
de ‘pico’ de operação (de junho 
a setembro) um total de 17 
voos adicionais relativamente 
ao mesmo período de 2022 e 
repondo os níveis de oferta pré-
-pandemia.

Para os Estados Unidos da 
América, a TAP vai oferecer 14 
voos por semana para Boston no 
‘pico’ de verão (mais três do que 
no período homólogo de 2022), 
cinco para Chicago, 10 para 
Miami, cinco para São Francisco 
e 10 para Washington. 

Recorde-se que, além dos 
destinos referidos, que vão regis-
tar aumento da oferta, a TAP 
opera ainda voos diretos para 

Nova Iorque JFK e Nova Iorque 
EWR, aeroportos onde vai man-
ter a oferta à partida de Lisboa.

No que diz respeito ao Brasil, 
no ‘pico’ de verão de 2023, a 
TAP vai oferecer quatro voos 
por semana para Belém, mais 
um que em 2022, sete para Belo 
Horizonte, seis para Salvador, 
seis para Brasília e 20 para S. 
Paulo, mantendo a sua oferta 
face a igual período do ano pas-
sado nas restantes cidades bra-
sileiras onde opera (Fortaleza, 
Natal, Maceió, Porto Alegre, 
Recife e Rio de Janeiro). 

Outra novidade é o aumento 
de dois para três voos por 
semana entre Lisboa e Caracas, 
permitindo uma melhoria da 
oferta para a comunidade por-
tuguesa na Venezuela. l

A
Fica assim suspenso o acordo celebrado em janeiro de 2015

Total de 17 voos adicionais em relação a 2022, no peíodo de pico de operação
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