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A Portos dos Açores, S.A. anunciou
em nota de imprensa que no ano de
2018 cerca de 16.000 pessoas prove-
nientes do segmento do turismo de
cruzeiros visitaram o Faial, o que
equivale a um crescimento da procu-
ra de 19.7% face a 2017.

Segundo a Portos dos Açores, “a
ilha do Faial contou com 25 escalas e
perto de 16.000 passageiros, mais
19,7% do que 2017, tendo sido a ter-
ceira a ilha mais procurada pelo turis-
mo de cruzeiros” nos Açores.

Também em 2018 foi estabelecido
um novo máximo no número de visi-
tantes, ultrapassando “o valor de

referência verificado em 2015, então
com perto de 142.000 visitantes,
numa tendência estável de escalas de
navios pelos diferentes portos da
Região, que no ano passado se fixou
em 138 escalas, número que a par de
2015 é a segunda melhor marca de
sempre no arquipélago, atrás da esta-
belecida em 2017, na altura com 152
visitas”, revela a empresa no docu-
mento.

A entidade gestora dos portos aço-
rianos destaca ainda o facto de se ter
registado em 2018 “o maior número
de tripulantes, tendo o arquipélago
recebido 74.000 membros de tripula-
ções, ou seja, mais 17,5% do que em
2017 e mais 10% do que em 2015, ano
que apresentava a maior afluência de
tripulantes verificada até à data
(67.263)”.

Para a Portos dos Açores “estes

números reiteram a relevância que
o destino Açores tem vindo a   assumir
no panorama internacional, fruto de
um trabalho conjunto  do Governo dos
Açores e da administração  portuária,
a par dos agentes  de navegação e
DMC (Destination Management
Companies) da Região”.

“A ilha de São Miguel, com 75
escalas e mais de 123.000 passagei-
ros (mais 24% do que 2017) foi a par-

cela do arquipélago com maior movi-
mento de turistas de cruzeiros, segui-
da da ilha Terceira, com 24 escalas e
cerca de 24.000 passageiros (mais
26% do que 2017), sendo esta a que
mais cresceu proporcionalmente”,
revela o documento enviado às reda-
ções.

A Portos dos Açores avança tam-
bém que, à semelhança dos anos
anteriores “abril foi o mês em que os
portos açorianos registaram maior
número de visitas, num total de 40,
ou seja, 34,5% do total anual”, frisan-
do que “o mercado britânico conti-
nua a liderar, pelo sétimo ano conse-
cutivo, o ‘top’ das nacionalidades que
mais nos visitam”.

A nota de imprensa, salienta ainda
“a escala de vários navios que realiza-
ram cruzeiros temáticos pelas ilhas
do arquipélago, alguns deles de
importantes operadores/armadores
como a norueguesa Hurtigruten ou a
alemã Hapag-Lloyd Cruises”.

A concluir, a Portos dos Açores
adianta que se encontra “a ultimar a
planificação da operação do turismo
de cruzeiros para o ano de 2019 no
arquipélago, a qual será apresentada
publicamente em breve”.  g
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Segundo os dados aferidos 
pela Portos das Açores, S.A., no
ano de 2018, cerca 16.000 
pessoas provenientes do 
segmento do turismo de cruzeiros
visitaram o Faial nas 25 escalas
realizadas.
De acordo com os mesmos dados,
o ano de 2018 registou um novo
máximo de visitantes em todo o
arquipélago, tendo sido 
registadas 164.000 pessoas. 
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Câmara da Horta executou apenas 
13% dos fundos comunitários disponiveis

Faial com 25 escalas de navios de cruzeiro em 2018
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