
A Visit Azores, entidade res-
ponsável pela promoção turística 
dos Açores e que “nasce” da ante-
rior Associação de Turismo dos 
Açores (ATA), aprovou, por una-
nimidade, a readmissão do Gover-
no Regional e da companhia aérea 

SATA como associados.
A decisão unânime, com 56 

votos a favor, aconteceu numa 
recente assembleia-geral da Visit 
Azores, em Ponta Delgada, São 
Miguel, que tinha como ponto 
único da ordem de trabalhos a 

opçãoturismo
o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais
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Governo dos Açores e SATA
readmitidos na agora Visit Azores

American Airlines
com lucros no
4.º trimestre de 2022

Canadá e República Dominicana 
preparam Acordo de Céus Abertos

O presidente do Conselho de 
Aviação Civil (JAC) da Repú-
blica Dominicana, José Marte 
Piantini, garantiu que, durante 
a primeira semana de fevereiro, 
será assinado um Acordo de 
Céus Abertos com o Canadá, o 
segundo mercado turístico para 
os destinos do país caribenho.

Após 14 anos de negociações 
entre os dois países, o acordo 
será agora finalizado, mas não 

foram adiantados quaisquer 
detalhes do mesmo. 

José Marte Piantini afirmou 
que “os acordos de céu aberto 
implicam mais frequências, 
maior conectividade”, acrescen-
tando que o acordo bilateral vai 
servir muito à República Domi-
nicana. “Isso coloca-nos numa 
posição de grande vantagem e 
na vanguarda de muitos países”, 
disse o presidente da JAC.

PROMOÇÃO TURÍSTICA AVIAÇÃO

ACORDO

Os acordos de céu aberto 
implicam mais frequên-
cias, maior conectividade 
(...) Isso coloca-nos em 
grande vantagem”

José Marte Piantini, Presidente 
do Conselho de Aviação Civil 
(JAC) da República Dominicana

AÇORES
UM DESTINO ‘GREEN TOURISM’

Os Açores estão referenciados como um destino de 
‘green tourism’ e sustentabilidade na edição de janei-
ro/fevereiro de 2023 da revista Condé Nast Traveler, 
projetando-se como uma escolha para os viajantes 
mais preocupados com o ambiente.
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Acordo será agora finalizado, mas não foram adiantados quaisquer detalhesNEGOCIAÇÕES 

José Marte Piantini, presidente do JAC da República Dominicana

A companhia aérea norte-a-
mericana American Airlines (AA) 
anunciou um lucro de 737 milhões 
de euros no quarto trimestre de 
2022, revertendo o prejuízo de 
854,5 milhões de euros registado 
no período homólogo de 2021. No 
último trimestre do ano passado, a 
AA registou uma receita recorde 
de 12.1087 milhões de euros. Ou 
seja, um aumento de 40% em 
relação ao ano anterior, excluindo 
itens especiais.

Os resultados da companhia 
aérea traduzem a forte procura 
por viagens aéreas que se tem 
vindo a registar e que se refletiu 
num lucro de 773,8 milhões de 
euros para a United Airlines e 
de 760,1 milhões de euros para a 

Delta AirLines.
Pelo contrário, a Southwest 

Airlines anunciou um prejuízo 
de 202,2 milhões de euros no 
quarto trimestre de 2022, em 
resultado de perdas de mais 800 
milhões de euros decorrentes do 
cancelamento de quase 17.000 
voos nos últimos 10 dias do mês 
de dezembro. A Southwest que 
já tinha sinalizado que iria ter 
resultados negativos, anunciou 
prever novas perdas no primeiro 
trimestre deste ano.

Entretanto, o Departamento 
de Transportes norte-americano 
está a investigar se a Southwest 
programou mais voos do que 
poderia realisticamente operar, o 
que violaria as leis federais contra 
práticas comerciais enganosas.

Refira-se que enquanto outras 
companhias aéreas recupera-
ram mais rapidamente, os can-
celamentos generalizados na 
Southwest prolongaram-se por 
vários dias.

readmissão de associados funda-
dores

Para reintegrar a associação, o 
executivo açoriano impôs como 
condições a revisão dos estatutos, 
a redução dos custos de estrutura, 
a indicação de membros para o 
conselho de administração e a rea-
lização de uma auditoria às contas 
da Vizit Azores.

Por sua vez, a SATA, membro 
fundador da ATA, solicitou em 
carta a sua readmissão que tam-
bém foi aceite.

Após esta decisão, foram mar-
cadas duas assembleias-gerais da 
Vizit Azores para 24 de fevereiro, 
a primeira para aprovar as contas 
de 2022 e o plano e orçamento 
para 2023 e a segunda para eleger 
os novos órgãos sociais.

Recorde-se que os atuais diri-
gentes apresentaram demissão 
coletiva em 10 de janeiro, mas 
vão assegurar o funcionamento 
da associação até ao próximo ato 
eleitoral.

Decisão aconteceu numa recente assembleia-geral da Visit Azores



O Porto foi distinguida como 
‘Cidade do Ano’ no âmbito 
dos Food and Travel Reader 
Awards 2022.

A cidade ‘Invicta’ era candi-
data ao prémio juntamente com 
Barcelona, Londres, Nova Iorque, 
Edimburgo, Paris, Vancouver e 
Viena, entre outros destinos.

“Este é mais um prémio que 
reconhece o valor da marca 
Porto no contexto interna-
cional e reforça o caminho de 
crescimento em valor tendo em 
conta o segmento de procura 
que impacta”, salientou Luís 
Pedro Martins, presidente do 
Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, acrescentando que 
“começamos 2023 com energia 
renovada e é mais uma distin-

ção que nos orgulha e reforça a 
nossa posição no mundo”.

Estes prémios, promovidos 
pela revista Food and Travel, 
visam selecionar os melhores 
do mundo da gastronomia, 
vinho e viagens, num total de 
23 categorias, com prémios 
para restaurantes, chefs, hotéis, 
destinos, operadores turísticos, 
companhias de cruzeiro e com-
panhias aéreas. 
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Machu Picchu foi encerrado

O amor vive-se
em Lisboa Porto eleita ‘Cidade do Ano’

Receitas do turismo de 2022
ultrapassaram em 20% o valor de 2019

DESTINO DISTINÇÃO

RECEITAS

PERU

Distinção atribuida no âmbito dos Food and Travel
Reader Awards 2022

PRÉMIO

Quem o afirmou foi o ministro da Economia, António
Costa Silva

RESULTADOS

“Portugal terminou o ano de 
2022 com 22 mil milhões de 
euros, o que é absolutamente 
extraordinário porque, num 
ano, não só recuperámos aqui-
lo que fizemos em 2019, como 
superámos os resultados em 
mais 20%. Quem o afirmou foi o 
ministro da Economia, António 
Costa Silva, aquando da sessão 
de inauguração da nova Escola 
de Hotelaria e Turismo de Por-
timão (EHTP), acrescentando 
que “havia muita gente que 
dizia que, para recuperarmos 
os números de 2019, iríamos 
demorar três, quatro ou cinco 
anos, mas conseguimos recu-
perar durante o ano passado”.

António Costa Silva apontou 
também a qualidade das novas 
instalações da EHTP como um 

“investimento para treinar e 
formar pessoas, dado que o 
investimento na educação é o 
mais produtivo que o país pode 
ter”.

O novo edifício da Escola de 

Hotelaria e Turismo de Porti-
mão é um investimento de 2,3 
milhões de euros do Turismo 
de Portugal, que permitirá 
reforçar a oferta formativa na 
região. 

Este é mais um prémio 
que reconhece o valor da 
marca Porto no contexto 
internacional e reforça o 
caminho de crescimento 
em valor tendo em conta 
o segmento de procura 
que impacta”
Luís Pedro Martins, presidente 
do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal

Cidade do Porto levou a melhor sobre várias cidades concorrentes
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Havia muita gente que 
dizia que, para recuperar-
mos os números de 2019, 
iríamos demorar três, 
quatro ou cinco anos, mas 
conseguimos recuperar 
durante o ano passado”
António Costa Silva
Ministro da Economia de
Portugal António Costa Silva
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A Região de Lisboa é uma 
excelente escolha para celebrar 
o amor o ano inteiro e no dia 
de São Valentim não é exce-
ção. Passeios apaixonados pelo 
centro da cidade, pela vila de 
Sintra, à beira-mar ou à beira-
-rio, uma noite fora da rotina 
ou um jantar à luz das velas são 
algumas das sugestões da Enti-
dade Regional de Turismo da 
Região de Lisboa para surpreen-
der a cara-metade, desfrutar 
de tempo a dois e conhecer 
melhor alguns dos recantos 
mais encantados da região. 

Para quem pretende um plano 
para o dia inteiro, as opções são 
muitas e o difícil é escolher. Pas-
sar o dia na deslumbrante vila 
de Sintra, também conhecida 
como a capital do romantismo, 
que presenteia todos com a sua 
beleza natural, cheia de história, 
é sempre uma ótima escolha.

Quem prefere um programa 
mais citadino e com um olhar 
para uma Lisboa mais antiga 
tem também como boa opção 
conhecer ou visitar alguns dos 
monumentos icónicos com 
vistas imperdíveis pela cidade, 
como o Castelo de São Jorge, 
o Mosteiro de São Vicente 
de Fora, a cúpula do Panteão 
Nacional ou a Igreja de Santo 
Estevão.

Para quem procura um pla-
no mais curto de final do dia, 
a região de Lisboa também 
tem muita oferta. Conhecer 
alguns dos miradouros de Lis-
boa, enquanto desfruta de um 

espaço recatado e calmo sem 
prescindir de uma boa vista. 
Os miradouros do Torel, de São 
Pedro de Alcântara, das Portas 
do Sol, de Santa Luzia, da Graça, 
ou da Nossa Senhora do Monte 
são alguns dos exemplos. É só 
escolher um (ou vários) para 
celebrar um dia especial.

Para apreciar a vista-rio, a 
sugestão passa por um passeio 
romântico, a pé, na avenida 
da Ribeira das Naus, que liga 
o Cais das Colunas ao Cais do 
Sodré, ou pela zona ribeiri-
nha, que liga o Cais do Sodré 
a Belém, numa das retas mais 
bonitas Lisboa. Ou para quem 
prefere um passeio diferente, 
uma viagem de barco pelo rio 
Tejo e ver Lisboa de uma outra 
perspetiva é uma excelente 
opção. A partir da Estação Sul 
e Sueste é possível escolher 
diversos passeios fluviais, dos 
mais curtos aos mais longos, e 
é na Doca da Marinha que par-
tem as viagens em embarcações 
mais tradicionais.

Lisboa é a única capital euro-
peia onde se vê o sol a pôr-se 
no mar, o que é mais uma razão 
para um passeio à beira-mar 
pelas praias de Oeiras, Cascais, 
Sintra e Ericeira, para acalmar o 
ritmo do dia-a-dia, desconectar 
e aproveitar apenas a compa-
nhia do outro e a paisagem.

Para terminar o dia da 
melhor maneira, nada como 
degustar um jantar num dos 
inúmeros restaurantes dos con-
celhos da região de Lisboa, que 
certamente não vão desiludir 
quaisquer expectativas.

A região de Lisboa é a escolha 
acertada para viver amor, por 
todos e cada um, independen-
temente da altura do ano, com 
opções para todos os gostos.

O Ministério da Cultura do 
Peru anunciou que, devido à crise 
que assola o país desde dezembro, 
fechou a atração turística de 
Machu Picchu, uma cidadela inca.

Em comunicado, o governo 
peruano justifica que o encerra-
mento dos trilhos incas e da cida-
dela, construída no século XV, 
“com a atual situação social e 
para preservar a integridade dos 
visitantes”. A via férrea, meio 
de chegar ao local, está cortada 
há vários dias devido a danos 
provocados por manifestantes.

Pelo menos 400 turistas, 
incluindo 300 estrangeiros, estão 

retidos perto da atração turística, 
em Aguas Calientes. Outros deci-
diram, em alternativa, caminhar 
várias horas até Piscacucho, 
aldeia mais próxima de Machu 
Picchu ligada à rede viária.

Recorde-se que o Peru tem 
assistido desde dezembro a 
violentos protestos depois de a 
presidente Dina Boluarte (ex-vi-
ce-presidente) ter assumido a 
chefia do Estado na sequência 
da destituição pelo Congresso 
do então presidente, Pedro Cas-
tillo, acusado de tentar executar 
um golpe de Estado ao anunciar 
a dissolução deste órgão.
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