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Mais de 100 cruzeiros vão escalar 
nos portos dos Açores este ano

Os portos dos Aço-
res vão receber este 
ano 110 escalas de na-
vios de cruzeiro, menos 
12 do que em 2012, mas 
com mais passageiros 
a bordo (107 mil), foi 
anunciado sexta-feira.

“Se 2012 foi um ano 
marcante, não é menos 
verdade que perspecti-
vamos um 2013 igual-
mente promissor em 
virtude das 110 escalas 
já agendadas e dos es-
timados 107 mil passa-
geiros que irão visitar 
os Açores”, afirmou 
Filipe Macedo, admi-
nistrador dos Portos 
dos Açores, na apre-
sentação da actividade 
de cruzeiros na região 
em 2012 e da projecção 
da temporada de 2013.

Segundo a agência 
Lusa, Filipe Macedo 
adiantou que estão pre-

vistas 61 escalas para a 
ilha de São Miguel, 18 
para o Faial, 13 para a 
Terceira e quatro para 
o Pico, sendo os meses 
mais movimentados 
Abril, com 38 escalas 
agendadas, Outubro 
(22) e Novembro (16).

Salientando que 
tem sido “crescente o 
número de passagei-
ros de cruzeiro” que 
chegam aos Açores, 
Filipe Macedo revelou 
que em 2012 foram os 
turistas do Reino Uni-
do que mais visitaram 
a região (45,5%), ul-
trapassando os norte-
americanos (32,6%), 
embora tenha desta-
cado também o cresci-
mento dos visitantes 
da Alemanha (6,2%).

“Em 2012 os portos 
açorianos receberam 
28 escalas inaugurais, 

tendo-se registado sete 
dias com dois navios 
em simultâneo”, re-
cordou Filipe Macedo, 
acrescentando que em 
2013 as escalas inau-
gurais vão acontecer 
a 16 de Abril, 11 e 23 
de Novembro, com os 
cruzeiros Carnival Le-
gend, Thomson Spirit 
e Riviera.

O Director Regio-
nal do Turismo, João 
Bettencourt, frisou 
que o crescimento des-
te mercado nos Açores 
se deve à aposta do Go-
verno Regional na pro-
moção e também nos 
equipamentos, apon-
tando como exemplo a 
construção do cais de 
cruzeiros da Horta e 
as Portas do Mar.

“A modernização 
dos equipamentos 
permitiu melhorar as 

condições de recep-
ção e acolhimentos 
dos turistas”, afirmou 
João Bettencourt, para 

quem é uma priori-
dade trabalhar para 
conquistar novos mer-
cados e turistas com 

níveis de consumo 
maior, garantindo as-
sim a sustentabilidade 
do sector.
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Mais de 100 Mais de 100 
cruzeiros vão cruzeiros vão 
escalar em 2913 nos escalar em 2913 nos 
portos dos Açoresportos dos Açores

“Se 2012 foi um ano 
marcante, não é menos 
verdade que perspectiva-
mos um 2013 igualmente 
promissor em virtude das 
110 escalas já agendadas e 
dos estimados 107 mil pas-
sageiros que irão visitar 
os Açores”, afirmou Fili-
pe Macedo, administrador 
dos Portos dos Açores, na 
apresentação da activida-
de de cruzeiros na região 
em 2012 e da projecção da 
temporada de 2013...  P. 6


