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Suspensão de cruzeiros nos portos 
vai afectar mais de 11 mil turistas

Na passada Quarta-feira, dia 11 de Mar-
ço, o Conselho de Governo decidiu sus-
pender as autorizações que permitiam que 
navios de cruzeiro e iates atracassem nos 
portos e marinas do arquipélago até pelo 
menos ao próximo dia 31 de Março, fazen-
do assim com que um total de 11 mil 450 
turistas não possa conhecer os Açores.

Entre o dia de hoje e o último dia do 
mês está prevista, de acordo com as infor-
mações disponíveis no site da Portos dos 
Açores, a passagem de pelo menos seis 
navios de cruzeiro ao largo do arquipéla-
go, incluindo navios que tinham previstas 
escalas em mais do que uma ilha. 

O plano de contingência em questão, 
colocado em prática para evitar a propa-
gação do novo coronavírus que fez milha-
res de vítimas mortais em todo o mundo, 
incluindo Portugal, prevê no entanto que 
navios “devidamente autorizados pela 
Região” poderão atracar, “desde que seja 
garantido que não desembarquem passa-
geiros”.

No total, estão agendadas nos Açores 
cerca de 175 escalas de navios de cruzeiro 
para o total do ano 2020, um dos números 
mais elevados dos últimos anos na Região, 
prevendo-se que também o número de pas-
sageiros e tripulantes cheguem a valores 
muito elevados em comparação com a mé-
dia dos últimos anos.

A próxima escala estava prevista para o 
próximo Domingo, 22 de Março, na Praia 
da Vitória, que esperava o navio Mein 
Schiff Herz das 08h00 até às 19h00, tra-
zendo 1600 passageiros desde Tenerife. 

De seguida, o mesmo navio deveria se-
guir em direcção a Ponta Delgada, onde fi-
caria no dia seguinte desde as 10h00 até às 
18h00, devendo em seguida navegar até ao 
Funchal, cujo Governo Regional anunciou 
na passada Segunda-feira a intensificação 
do seu plano de contingência, que inclui 
também o impedimento da atracagem de 
navios de cruzeiro na Região.

Ainda na Segunda-feira, dia 23 de Mar-
ço, o porto de Ponta Delgada iria receber 
o navio Braemae, vindo de Philipsburg e 
seguindo até La Coruna, em Espanha, com 
os seus cerca de 700 passageiros.

Seguia-se o AIDAluna, na Terça-feira, 
dia 24 de Março, também este vindo de 
Philipsburg e com destino a La Coruna, 
prevendo-se que ficaria em Ponta Delgada 
entre as 10h00 e as 18h00, trazendo a bor-
do cerca de 1850 turistas, conforme apon-
tam os dados disponíveis na plataforma da 
Portos dos Açores.

Porém, este não era o único navio espe-
rado no porto de Ponta Delgada neste dia, 
havendo também a informação de que o 
navio Queen Victoria, vindo desde Lauder-
dale, na Flórida, em direcção a Southamp-
ton, levando assim em direcção ao Reino 

Unido os seus cerca de 1750 passageiros 
que mesmo que atraquem em São Miguel 
serão impossibilitados de sair do navio.

Na cidade da Horta, na ilha do Faial, 
estava também prevista a chegada do na-
vio Marco Polo, trazendo a bordo cerca de 
600 passageiros vindos de St. John’s, que 
se não fosse pelo plano de contingência 
poderiam explorar a ilha do Grupo Central 
desde as 08h00 até às 18h00, seguindo de-
pois até La Coruna, em Espanha.

Depois, de acordo com a informação 
disponível, este mesmo barco seguiria em 
direcção ao porto de Ponta Delgada, par-
tindo depois em direcção ao Funchal. 

Na ilha de São Miguel, contudo, estes 
600 turistas iriam juntar-se aos restantes 4 
mil 950 passageiros dos cruzeiros AIDAdi-
va e Azura, tendo como destinos seguintes 
La Coruna e Southampton, respectivamen-
te, quebrando assim as esperanças locais 
associadas à presença de mais do que um 
navio de cruzeiro em simultâneo nas Por-
tas do Mar.

Por fim, no que diz respeito ao mês de 
Março, o navio Black Watch tem também 
previstas duas escalas em portos açorianos, 
entre as 08h00 do dia 30 de Março e as 
20h00 do dia seguinte, passando primeiro 
na Praia da Vitória e seguindo depois até 
à Horta, prevendo-se também a sua passa-
gem no dia 2 de Abril em Ponta Delgada, a 
partir das 08h00.

Contudo, também as rotas dos navios 
de cruzeiro previstas para o mês de Abril 
poderão eventualmente sofrer alterações 
caso o Governo Regional decida prolongar 

o estado de contingência e a aplicação dos 
respectivos planos, uma vez que a Direc-
ção Geral da Saúde prevê que o pico da 
Covid-19 deverá atingir Portugal durante 
o próximo mês.

Mês de Abril conta com 58 escalas 
de cruzeiros nos Açores

Entre as 175 escalas previstas no to-
tal do ano, 58 deverão ocorrer durante o 
mês de Abril, conforme se verifica através 
da informação disponível no site da Por-
tos dos Açores, incluindo a única escala 
prevista para a ilha do Corvo, que deve-
rá ocorrer a 27 de Abril com a chegada do 
navio Hebridean Sky, que seguirá rumo às 
Velas de São Jorge.

Porém, nos dias 5 e 6 de Abril decor-
rerá também a estreia de Le Champlain 
que, a partir de Ponta Delgada, fará dois 
cruzeiros temáticos em diversos portos do 
arquipélago, nomeadamente nas ilhas do 
Grupo Central, sendo esta uma forma de a 
empresa Le Ponant despertar interesse no 
mercado açoriano.

Conforme escrevem ainda os amantes 
de cruzeiros nos Açores, através da página 
“Azores Cruise Club”, em 2020 deverão 
passar pela primeira vez no arquipélago 
um total de 17 navios, entre eles o Anthem 
of the Seas, da Royal Caribbean, com ca-
pacidade para transportar cerca de 4 mil 
180 passageiros, pressupondo-se que seja 
o “maior navio a escalar o porto de Ponta 
Delgada”, a 18 de Abril.

Neste dia, considerado como um dos 

que mais movimento trará a Ponta Delga-
da, esperando-se mais de 7 mil 500 turistas 
e perto de 3 mil tripulantes, espera-se ain-
da o navio Sky Princess, trazendo cerca de 
3 mil 600 turistas até São Miguel.

Destaque também para a primeira pre-
sença do navio MSG Meraviglia, da MSC 
Cruises, com 316 metros de comprimento 
e capacidade para transportar 4 mil 488 
pessoas, sendo este o segundo maior navio 
que deverá atracar no terminal das Portas 
do Mar no dia 22 de Abril, sendo este “o 
paquete com maior capacidade de passa-
geiros” que já terá atracado em Ponta Del-
gada.

Dois dias depois, a 24 de Abril, Ponta 
Delgada deverá também esperar – caso o 
cenário apresente melhorias positivas no 
que ao coronavírus diz respeito – pela che-
gada do Norwegian Escape, com capaci-
dade para alojar em ocupação dupla 4 mil 
248 passageiros, trazendo a bordo 3 mil 
800 passageiros.

No total, ao longo do ano, espera-se 
que Ponta Delgada tenha um total de 93 
escalas de navios de cruzeiro, seguindo-se 
Praia da Vitória com 26 escalas programa-
das, Horta com 22 paragens, Graciosa com 
sete escalas, Angra do Heroísmo com seis 
paragens tal como se espera que aconteça 
na ilha do Pico e na ilha de Santa Maria.

A ilha de São Jorge deverá ainda espe-
rar um total de cinco paragens de navios de 
cruzeiro, enquanto a ilha das Flores deverá 
esperar três escalas e a ilha do Corvo ape-
nas uma escala.
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Para o total do ano de 2020 estavam previstas cerca de 175 paragens de navios de cruzeiro na Região

Até ao final do mês de Março, mantendo-se em vigor o plano de contingência traçado pelo Conselho de Go-
verno, seis navios de cruzeiro estarão impedidos de atracar nos portos e marinas açorianos e de desembarca-
rem os seus passageiros. O mês de Abril será, por outro lado, um mês com grande afluência de cruzeiros.

Plano de contingência estará em vigor pelo menos até 31 de Março


