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No mês de Janeiro de 2021 desembarcaram 
nos aeroportos dos Açores 30.025 passageiros, 
verificando-se uma diminuição de 68,4% face ao 
mesmo mês de 2020, revelou ontem o SREA.

Trata-se da segunda pior queda desde Janeiro 
de 2020, já que o pior número registou-se em Ju-
nho, com apenas 20.293 passageiros desembar-
cados (Março e Abril não contam porque a avia-
ção esteve em confinamento).

Os passageiros desembarcados com origem 
noutras regiões do território nacional atingiram 

12 498, apresentando uma variação homóloga 
negativa de 74,5%, e os com origem no estran-
geiro totalizaram 557, originando igualmente um 
decréscimo homólogo de 92,7%. 

Nos voos inter-ilhas, a variação foi de -55,8%.
Relativamente aos passageiros embarcados, 

em Janeiro de 2021 o valor cifrou-se em 32 941, 
um decréscimo de 66,2% face ao mês homólogo, 
sendo a variação maior referente aos voos inter-
nacionais (-89,1%) e menor nos voos inter-ilhas 
(-55,5%). 

A ilha com maior número de passageiros de-
sembarcados neste mês foi a de São Miguel com 
17 322, seguida da Terceira (8 060) e Faial com 
2 127. 

Apenas duas ilhas apresentaram variações 
mensais homólogas negativas abaixo de 50%, São 
Jorge (-43,6%) e Corvo com -45,6%. 

As restantes ilhas obtiveram as seguintes va-
riações: São Miguel (-69,5%); Terceira (-65,5%); 
Faial (-61,9%); Pico (-58,7%); Graciosa (-57,4%); 
Santa Maria (-56,1%) e Flores com -50,6%.

A taxa de abandono escolar nos Aço-
res manteve-se em 2020 nos 27%, um 
valor três vezes maior do que a média 
do país, que se fixou em apenas 8,9%.

Segundo os dados agora revelados 
pelo INE (ver quadro ao lado), a taxa 
de abandono escolar na Região é a 
maior de todo o país e a menor é na re-
gião Centro, com 6%.

Em 2019 a taxa açoriana já era de 
27%, pelo que não se verificou nenhu-
ma recuperação, como era de prever.

Pior foi em 2018, em que a taxa de 
abandono na Região atingiu os 28,3%.

O melhor ano foi em 2016, com 
26,9%. 

E  2017 aumentou para 27,8%.
Todas as regiões têm vindo a baixar 

a taxa de abandono escolar, excepto os 
Açores.

A taxa nacional é mesmo um recor-
de histórico, o que já foi enaltecido pelo 
Primeiro-ministro, conseguindo mes-
mo ultrapassar a meta europeia, que 
definia uma taxa de Abandono Precoce 
de Educação e Formação de até 10% 
até 2020.

Taxa de abandono escolar nos Açores 
é 3 vezes maior do que a média do país
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O ano começa mal


