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CABO VERDE - O TRÁFEGO AÉREO DE PASSAGEIROS CRESCE
3,7%
«Um total de um milhão 849 mil e 455 passageiros passaram pelos aeroportos de Cabo Verde, em
2012, um aumento de 3,7 porcento em relação ao ano anterior, que registou um milhão 783 mil e 111
viajantes. No ano passado, o tráfego de passageiros internacionais nos aeroportos cabo-verdianos
cresceu 13,2 porcento, superando pela primeira vez a barreira de um milhão de passageiros (um
milhão 19 mil e 992). De acordo com fonte da empresa cabo-verdiana de segurança e navegação
aérea (ASA), o aumento de passageiros nos voos internacionais deve-se sobretudo a operações
provenientes da Europa. A ASA esclarece que, no ano passado, as companhias de voos charters
Thonsonfly e TUI foram os líderes em termos de transportes de passageiros, seguidos da portuguesa
TAP e também passageiros provenientes de Paris. Para 2013, as programações estão a demonstrar
claramente a tendência de a movimentação de passageiros permanecer na escala acima de um
milhão, revelou a fonte, sublinhando que a programação de Inverno, que vai de finais de 2012 a março
do ano em curso, mostram que vai registar-se um aumento significativo em termos das operadores
internacionais. A ASA espera que esta tendência se mantenha até ao fim de 2013. Contudo, o tráfego
doméstico registou no ano passado uma quebra de 5,9 porcento, correspondendo a 829 mil e 533
viajantes. Em 2012, o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, foi o que registou o maior
movimento de passageiros entrados e saídos (599 mil 641 pessoas), o que corresponde a um
crescimento de quatro porcento em relação a 2011. Dos viajantes, 401 mil e 413 são internacionais
(+10,2 por cento), e 198 mil e 228 de voos domésticos (-6,5 porcento). O Aeroporto Nelson Mandela,
na Praia, aparece em segundo lugar da tabela com um total de 497 mil e 49 passageiros, sendo 220
mil 122 provenientes de voos internacionais e 276 mil e 927 viajados entre as ilhas. Isto significa que,
no ano passado, este aeroporto registou um decréscimo de seis porcento em termos de movimentação
de passageiros. No período em referência, circularam pelo Aeroporto Internacional Aristides Pereira,
na ilha da Boa Vista, um total de 425 mil e 701 passageiros, sendo 353 mil e 686 internacionais (+26
porcento) e 69 mil e 15 domésticos (-16,7 porcento). Foi nessa ilha de vocação turística onde o tráfego
mais cresceu, com um aumento de 16,6 porcento. O aeroporto internacional Cesária Évora, na ilha
São Vicente, contabilizou um total de 210 mil e 95 passageiros (+6,9 porcento), entre os quais 41 mil e
701 internacionais (+79,5 porcento) e 168 mil e 394 domésticos (-2,8 porcento). O movimento nos
aeródromos do arquipélago durante o ano findo foi o seguinte de 74 mil e 408 (+4,7 porcento) em São
Filipe, 26 mil e 436 (-0,3 porcento) em São Nicolau e 16 mil e 125 (-16 porcento) no Maio.»
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