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Os portos do arquipélago dos Açores marcaram presença 
esta semana em Fort Lauderdale, Florida, na mais importante 
feira de promoção do turismo de cruzeiros que anualmente se 
realiza no continente americano, a ‘Seatrade Cruise Global’, 
um certame dedicado a profissionais, que encerrou ontem e no 
qual se esperava a participação final de cerca de 11.000 visi-
tantes ligados ao sector.

A participação da Portos dos Açores, S.A, de acordo com 
informação disponibilizada  inseriu-se no âmbito da estratégia 
nacional de divulgação conjunta das infraestruturas marítimas 
com especial apetência para receber navios de cruzeiro e tra-
duziu-se na utilização de um espaço próprio no stand da As-
sociação de Portos de Portugal, onde também estiveram repre-
sentados os terminais marítimos de Leixões, Lisboa, Setúbal, 
Portimão e Madeira, unificados sob a marca ‘Cruise Portugal 
– APP, Portos de Portugal’.

A ‘Seatrade Cruise Global’ é um dos dois certames de cru-
zeiros nas quais os Açores marcam presença todos os anos, 
sendo o outro uma feira realizada na Europa, que decorre 
alternadamente entre o norte do velho continente e o Medi-
terrâneo ou áreas limítrofes e que em 2018 terá lugar, pela 
primeira vez, em Portugal, concretamente em Lisboa, nos dias 
19 e 20 de setembro próximo – trata-se da ‘Seatrade Cruise 
Med’, que se espera constitua mais uma importante alavan-
ca no crescimento dos portos nacionais no que diz respeito à 
atividade de cruzeiros.

Para 2018 os Açores devem registar novos máximos nos 
números de passageiros de navios de cruzeiro em trânsito nos 
portos da Região Autónoma, inequívoca demonstração da rele-
vância que este destino insular tem vindo a assumir no panora-
ma internacional, fruto de um trabalho conjunto da Portos dos 
Açores, S.A., dos agentes de navegação e dos tour operators 
do arquipélago.

Tradicionalmente, recorda a Portos dos Açores, os Açores 
eram referenciados como local de visita que os cruzeiros de 
reposicionamento protagonizam aquando das viagens east-
bound ou westbound, consoante se tratasse das temporadas de 
verão na Europa ou inverno nas Caraíbas. Contudo, no con-
texto atual, cada vez mais se constata que este pressuposto 
tem vindo a perder força e os Açores são privilegiados como 
destino e não apenas como ponto de paragem numa viagem 
transatlântica. Acresce salientar, neste contexto, que os portos 
do arquipélago têm vindo a ser visitados nos últimos anos, de 
forma crescente, por vários navios que realizaram cruzeiros 
temáticos pelas diferentes ilhas do arquipélago, alguns deles 
de importantes operadores/armadores desta indústria.
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