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Nota de Imprensa
Aeroporto Internacional de Faro regista 44,2% de aumento
no movimento de passageiros com aeroportos nacionais
“Indicadores do 2º Trimestre de 2017 voltam a apresentar significativos aumentos nos fluxos e tráfegos na região,
particularmente no movimento do Aeroporto Internacional de Faro, nas ligações marítimas/fluviais, nos principais eixos
rodoviários regionais e no modo ferroviário (sistema regional e longo curso). Os aumentos mais consolidados
verificaram-se sobretudo nos tráfegos na A2 e na A22, e nas ligações ferroviárias do Longo Curso, que registaram as
décimas sextas variações trimestrais homólogas consecutivas. Destaca-se também, o que se pode entender como uma
tendência muito positiva em matéria de sustentabilidade, o facto de o transporte colectivo rodoviário no meio urbano
apresentar já a sexta variação trimestral homóloga positiva consecutiva.
O Aeroporto Internacional de Faro registou um total de 18.652 voos e de 2.857.758 passageiros (movimento comercial).
Comparando com o trimestre homólogo anterior, destaca-se um aumento de 19,8% quanto ao número de voos e um
aumento de 23,3% para o total de passageiros movimentados. Este aumento do número de passageiros constitui a
décima terceira variação trimestral homóloga positiva consecutiva (desde o 2º trimestre de 2014), e importa também
destacar que o enorme movimento observado neste trimestre é superior aos movimentos do 3º trimestre em todos os
anos, com excepção do ano de 2016.
Neste trimestre, o A. I. de Faro movimentou um total de 112.189 passageiros com os restantes aeroportos do espaço
nacional, valor que corresponde a 3,9 % do total do movimento de passageiros no trimestre. Comparativamente com o
trimestre homólogo do ano anterior, destaca-se o significativo aumento de 23,3% do movimento com os aeroportos
nacionais, valor coincidente com o valor obtido no total de passageiros.
O serviço regional do modo ferroviário (Lagos – V. R. Santo António) movimentou um total de 496.753 passageiros, o
que representa um acréscimo de 12,3% relativamente ao trimestre homólogo anterior. O serviço de Longo Curso
(ligações dos serviços Alfa e Intercidades) movimentou um total de 226.953 passageiros, valor superior em 15,9% ao
valor do trimestre homólogo anterior. No serviço regional, o significativo acréscimo de 12,3% consolida a tendência de
aumento do movimento de passageiros e constitui a 6ª variação homóloga positiva consecutiva (desde o 1º trimestre de
2016); quanto ao Longo Curso, destaca-se o facto de este ser já o décimo sexto trimestre consecutivo de variações
homólogas positivas (série iniciada no 3ºT 2013).
No modo fluvial/marítimo, registou-se um movimento de 458.863 passageiros nas carreiras da Ria Formosa – o que
corresponde a um aumento de 32,0% relativamente ao trimestre homólogo anterior –, e um movimento de 31.265
passageiros na carreira do Guadiana (Vila Real de Santo António / Ayamonte) – correspondendo a um aumento de
16,8% relativamente ao trimestre homólogo anterior – que volta neste trimestre às variações trimestrais homólogas
positivas.
Quanto ao Tráfego Médio Diário (TMD) nos eixos rodoviários principais destaca-se, relativamente ao trimestre
homólogo anterior: um aumento de 25,4% do TMD na A22 (13.718 veículos/dia); um aumento de 16,3% do TMD no
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troço da A2 “Almodôvar / S. B. Messines” (10.593 veículos/dia); e um aumento de 6,3% do TMD na Ponte
Internacional do Guadiana (7.738 veículos/dia). Para os tráfegos na A2 e na A22, está-se em presença da décima sexta
variação trimestral homóloga positiva consecutiva (desde o 3ºT 2013), enquanto para o tráfego na P.I. Guadiana é já a
décima segunda consecutiva (desde o 3ºT 2014).
Quanto ao TMD nos eixos rodoviários secundários, voltam de novo a destacar-se o aumento do tráfego na esmagadora
maioria dos postos de contagem, com excepção do TMD no troço do IC4 (Odeceixe / Aljezur) – 3.852 veículos/dia, um
decréscimo de 1,1% relativamente ao trimestre homólogo anterior. Em todos os restantes 9 postos registaram-se
aumentos de tráfego, que vão dos modestos 1,2% (na N125 - Rotunda Faro Este / Fim Variante Este), com 28.212
veículos/dia, aos 64,5% no IC4 (Nó da A22 / S. J. Venda), com 35.022 veículos/dia.
Quanto ao movimento de passageiros no transporte colectivo rodoviário, destaca-se sobretudo o aumento de 13,1% no
movimento das ligações inter-regionais (207.102 passageiros). O aumento foi bem mais modesto nas ligações urbanas
(0,6%, correspondente a 1.265.347 passageiros); e mesmo negativo nas ligações inter-urbanas (-1,9%, com 1.478.561
passageiros) e nas ligações internacionais (-5,0%, com 6.434 passageiros).
Faro, 28 de junho de 2017
CCDR Algarve / DIPC – Gabinete de Comunicação
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