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 Quebra de 11,4% no número 
de passageiros estrangeiros que

desembarcaram em Outubro nos Açores
 No mês de Outubro de 2019 desembarcaram nos ae-

roportos dos Açores 132.081 passageiros, um aumento de 
1,2% face ao mesmo mês de 2018. 

Os passageiros desembarcados com origem noutras re-
giões do território nacional atingiram 68.435, apresentando 
uma variação homóloga positiva de 3,4%, e os com origem 
no estrangeiro totalizaram 10.091, originando um decrésci-
mo homólogo de 11,4%. 

Nos últimos três meses, desembarcaram nos aeroportos 
dos Açores, mais 2,3% de passageiros que em igual período 
de 2018, enquanto que no acumulado de Janeiro a Outubro 
de 2019, verificou-se, igualmente, uma variação homóloga 
positiva, de 5,1%.

Passageiros aéreos 
desembarcados por ilha 

A ilha com maior número de passageiros desembarca-

dos no mês de Outubro foi a de São Miguel com 78.589, 
seguida da Terceira com 27.459 e do Faial com 9.622. 

 A ilha que apresentou maior crescimento homólogo 
mensal foi, no entanto, a da Graciosa com 15,1%; seguindo-
se a do Faial com 9,2%; e São Jorge com 7,8%. 

Em sentido inverso, as ilhas do Corvo (-21,7%); Flores 
(-4,6%); Santa Maria (-4,2%) e Pico com 0,8% apresenta-
ram variações homólogas negativas no desembarque de pas-
sageiros aéreos. 

A ilha que apresentou maior variação homóloga positiva 
nos últimos 3 meses foi igualmente a da Graciosa (5,9%); 
seguida do Pico (5,5%); e São Jorge e Flores ambas com 
4,0%. 

Quanto ao acumulado de Janeiro a Outubro de 2019, 
a ilha que verificou maior variação homóloga positiva foi 
também a da Graciosa com 6,8%; seguida de São Jorge 
(6,7%); Flores (6,4%); Faial (5,8%); São Miguel (5,7%); e 
do Pico com 5,5%. 

Apesar do aumento de 1,2% no total de passageiros desembarcados

Número de passageiros desembarcados por ilha em Outubro nos Açores


