
No passado mês de Setembro de-
sembarcaram nos aeroportos dos Aço-
res 167.172 passageiros, um aumento 
de 2,3% face ao mesmo mês de 2018, 
anunciou ontem o SREA.

Os passageiros desembarcados 
com origem noutras regiões do ter-
ritório nacional atingiram 74.840, 
apresentando uma variação homóloga 
positiva de 8,0%, e os com origem no 
estrangeiro totalizaram 18.006, ori-
ginando um decréscimo homólogo de 
10,9%.

Nos últimos três meses, desembar-
caram nos aeroportos dos Açores, mais 
3,2% de passageiros que em igual pe-
ríodo de 2018, enquanto que no acu-
mulado Jan-Set de 2019, verificou-se, 
igualmente, uma variação homóloga 
positiva, de 5,5%.

Maior crescimento 
nas Flores

A ilha com maior número de pas-
sageiros desembarcados no mês de 

Setembro foi a de São Miguel com 
98.414, seguida da Terceira com 
33.503 e do Faial com 12.336. 

A ilha que apresentou maior cres-
cimento homólogo mensal foi, no 
entanto, a das Flores com 14,0%, 
seguindo-se a do Corvo com 13,5% e 
Graciosa com 6,9%. 

Em sentido inverso, as ilhas de São 
Jorge e Terceira apresentaram varia-
ções homólogas negativas no desem-
barque de passageiros aéreos, respec-
tivamente -3,7% e -3,5%.

A ilha que apresentou maior va-
riação homóloga positiva nos últi-
mos 3 meses foi igualmente a das 
Flores com 21,6%, seguida do Pico 
(20,9%), Corvo (17,7%) e São Jorge 
com 16,1%. 

Quanto ao acumulado Jan-Set de 
2019, a ilha na qual se verificou maior 
variação homóloga positiva foi nova-
mente a das Flores com 28,1%, segui-
da do Pico (23,2%), Faial (22,6%), 
São Jorge (20,2%) e São Miguel com 
18,0%.
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Passageiros estrangeiros continuam 
a diminuir nos aeroportos dos Açores

As compras realizadas por inter-
médio de terminais TPA atingiram 
em Setembro de 2019, nos Açores, 
um montante de 96,4 milhões de 
euros, um acréscimo homólogo de 
9,5%, revelou ontem o SREA.

Destes, cerca de 83,3 milhões de 
euros são de compras efectuadas 
com cartões de bancos nacionais (um 
acréscimo homólogo de 8,7%) e cerca 
de 13,0 milhões de euros dizem res-
peito a compras efectuadas com car-
tões de bancos internacionais, o que 
representa uma variação homóloga 
positiva de 14,7%. 

A nível nacional, as compras 
totalizaram 3.904,2 milhões de 
euros, verificando-se um acréscimo 
homólogo de 7,1%.

No terceiro trimestre de 2019, as 
compras efectuadas por intermédio 
de terminais TPA totalizaram 328,4 
milhões de euros, crescendo 10,5% 
em comparação com igual período 
do ano anterior (297,2 milhões de 
euros).

Em termos acumulados, no perí-
odo de Jan-Set de 2019, verifica-se 
uma variação homóloga positiva de 
10,4% nas compras realizadas com 
recurso a terminais TPA.

Por sua vez, os levantamentos em 
caixas ATM atingiram em Setem-
bro de 2019 um montante total de 
51,1 milhões de euros, um acréscimo 

homólogo de 1,8%. 
Destes, cerca de 46,5 milhões de 

euros são de levantamentos nacio-
nais, o que representa uma variação 
homóloga positiva de 2,6% e cerca de 
4,6 milhões de euros dizem respeito a 
levantamentos internacionais, o que 
representa, neste caso, uma variação 
homóloga negativa de 5,7%. 

A nível nacional, os levantamen-
tos totalizaram 2.453,9 milhões de 
euros, verificando-se um acréscimo 
homólogo de 1,0%.

No terceiro trimestre, os levanta-
mentos em caixas ATM totalizaram 
170,2 milhões de euros, crescendo 
1,4% em comparação com igual pe-
ríodo do ano anterior (167,8 milhões 
de euros).

Mais 2,4% desde Janeiro

Quanto ao acumulado Jan-Set 
de 2019, verifica-se uma variação 
homóloga positiva de 2,4% no levan-
tamento em caixas ATM. 

Os pagamentos de serviços rea-
lizados neste mês, nos Açores, as-
cenderam a cerca de 8,5 milhões de 
euros, representando um acréscimo 
homólogo de 9,0%.

No total (TPA+ATM, 
Compras+Levantamentos) verificou-
se uma variação homóloga mensal de 
6,7%.

Mais levantamentos no multibanco de nacionais 
e menos levantamentos internacionais  


