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Movimentação de Navios, Passageiros e Mercadorias – ENAPOR | Portos de Cabo Verde

OVERVIEW
A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, em Cabo Verde, registou 726 escalas. Observou-se
um aumento de 9,3% em comparação com o período
homólogo de 2018 e uma variação positiva de 7,4% em
relação ao mês anterior.

Das 726 escalas de navios em Novembro de 2019, 34,7%
representam a quota de mercado do Porto Grande (252
escalas), 15,9%, do Porto da Praia (115 escalas), 15,5%,
do Porto Novo (112 escalas), 7,6%, do Porto de Vale de
Cavaleiros (55 escalas), 7,2%, do Porto da Palmeira (53
escalas), 6,8%, do Porto do Tarrafal (49 escalas), 5,9%, do
Porto de Sal-Rei (43 escalas), 3,9%, do Porto da Furna (28
escalas) e 2,6%, do Porto Inglês (19 escalas), conforme o
gráfico seguinte.

*TVM: Taxa Variação Mensal; TVH: Taxa Variação Homóloga.
**Boletim corrigido em 17 de dezembro de 2019 (Pág. 1, 12 e 13).

Em relação ao número de passageiros, em Novembro de
2019, registou-se, em Cabo Verde, um total de 112 534
passageiros, representando mais 42,3% do que no
mesmo período do ano anterior e mais 43,7% em relação
à variação mensal.

Do total dos 112 534 passageiros nos portos de Cabo
Verde, 39,3% representa o movimento no Porto Grande
(44 256 passageiros) e 29,3%, o movimento no Porto
Novo (33 000 passageiros). O Porto da Praia teve uma
quota de mercado de 14,4% (16 222 passageiros), o Porto
de Vale de Cavaleiros, 3,8% (4236 passageiros), o Porto
da Palmeira, 3,2% (3613 passageiros), o Porto Inglês,
3,1% (3462 passageiros), o Porto do Tarrafal, 3% (3420
passageiros), o Porto de Sal-Rei, 2,2% (2430 passageiros),
e o Porto da Furna, 1,7% (1895 passageiros), conforme o
gráfico seguinte.

Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias, nos portos de Cabo Verde, foi de 229 797
toneladas, mais 13,63% do que no período homólogo de
2018 e menos 3,8% do que no mês anterior.

Em relação à movimentação de contentores nos portos
de Cabo Verde, registaram-se 7022 TEU, o que
corresponde a mais 10,3% do que no mesmo período de
2018 e menos 21,5% do que no mês anterior.

Do total das 229 797 toneladas de mercadorias
movimentadas em Cabo Verde, 46,3% representa o Porto
Grande (106 465 ton), 27,4%, o Porto da Praia (62 948
ton), 14,2%, o Porto da Palmeira (32 598 ton), 4,3%, o
Porto Novo (9965 ton), 3,3%, o Porto de Sal-Rei (7532
ton), 2%, o Porto de Vale de Cavaleiros (4608 ton), 1,3%,
o Porto Furna (2949 ton), 0,6%, o Porto Tarrafal (1540
ton) e, por fim, 0,5%, o Porto Inglês (1193 ton), conforme
o gráfico seguinte.

Do total dos 7022 contentores (TEU) movimentados em
Novembro de 2019, 47,8% representa a quota de
participação do Porto da Praia (3354 TEU), 29,5%, do
Porto Grande (2074 TEU), 14,3%, do Porto da Palmeira
(1005 TEU), 6,5%, do Porto de Sal-Rei (458 TEU), 1,2%, do
Porto de Vale de Cavaleiros (86 TEU), com os demais
portos com uma representação abaixo de 1%, conforme
o gráfico abaixo.
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I. PORTO NOVO
1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto Novo, registou 112 escalas, ou seja,
menos 10,4% em comparação com o período homólogo
de 2018, quando se obteve uma movimentação total de
125 escalas.

Registaram-se 5 escalas de navios de carga geral, 66,7%
a mais em relação ao período homólogo (3 escalas).
Ainda em Novembro de 2019, os navios de carga geral
representaram, no Porto Novo, 4,5% da quota de
mercado.

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, verifica-se,
conforme o gráfico abaixo, que, em Novembro de 2019,
o total foi de 33 000 passageiros, o que representa um
aumento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registou 27 029 passageiros.

Os navios de granel líquido atingiram 5 escalas, mais 25%
em relação ao igual período de 2018 (4 escalas). A sua
quota de mercado no Porto Novo, em Novembro de
2019, foi de 4,5%.

Mês Novembro - Porto Novo: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

nov-19 nov-18

Ro-Ro

31 662

Passageiros de
Cruzeiro
Carga Geral
Navio Recreio
TOTAL

Variação 19/18
Abs.

%

26 675

4 987

18,7%

1 338

62

1 276

2058,1%

0

184

-184

-100,0%

0
33 000

108
27 029

-108

-100,0%

5 971

22,1%

Mês Novembro - Porto Novo: Movimento Navios – Tipo
Navio
nov-19

nov-18

Variação 19/18

Portos
Nº Navios Nº Navios Abs.

Dessas 112 escalas de navios em Novembro de 2019, 97
navios eram do tipo roll-on/roll-off, representando
86,6% em relação ao movimento total de navios. No
tocante ao mesmo período do ano anterior, o volume de
navios roll-on/roll-off foi de 113 escalas, ou seja, no mês
de Novembro de 2019, houve uma redução de 14,2%
quando comparado com o período homólogo de 2018.

%

Ro-Ro

97

113

-16

-14,2%

Carga Geral

5

3

2

66,7%

Granel Líquido

5

4

1

25,0%

Cruzeiros

4

2

2

100,0%

Navio Recreio

0

3

-3

-100,0%

Passageiros

1

0

1

100,0%

112

125

-13

-10,4%

TOTAL

A movimentação de passageiros (desembarcados e
embarcados) no Porto Novo distribuiu-se da seguinte
maneira:

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto Novo foi de
cabotagem. Do total das 112 escalas, 95,5% dos navios
eram de cabotagem (107 escalas), enquanto os 4,5%
restantes representavam navios de longo curso (5
escalas). Em Novembro de 2018, 96% das 125 escalas
registadas eram de navios de cabotagem (120 escalas),
enquanto 4% (5 escalas) eram de navios de longo curso.

No período em análise, no Porto Novo, 96% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off e 4% em
navios de Passageiros de Cruzeiros.
passageiros desembarcados – 15 779 passageiros, ou
seja, mais 17,1% do que no mesmo período do ano
anterior (13 477 passageiros); e
passageiros embarcados – 15 003 passageiros,
equivalente a um aumento de 12,1% em relação a 2018
(13 382 passageiros); e
passageiros transito – 2218 passageiros, equivalente a
um aumento de 1205% em relação a 2018 (170
passageiros).
No mês de Novembro de 2019, houve um aumento de
18,7% de passageiros em navios roll-on/roll-off e um
aumento de 2058% em passageiros de navios cruzeiros,
conforme a tabela abaixo.

Analisando o gráfico acima, verifica-se que, no período
em análise, o fluxo de navios de cabotagem diminuiu
10,8% em relação ao mesmo período de 2018.
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3. MERCADORIAS
Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 9965 toneladas, 6,4% a mais do que
no período homólogo de 2018, em que o total de
mercadorias chegou a 9365 toneladas.
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Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque – 5979 toneladas, ou seja, mais 6,6% do
que no período homólogo de 2018, quando se
desembarcaram 5606 toneladas; e
embarque – 3986 toneladas, equivalente a um aumento
de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, em
que se embarcaram 3759 toneladas.

movimentada. E, comparado ao período homólogo (564
toneladas), houve um aumento no fluxo de 6,4%.

embarque – 20 TEU, isto é, 9% a menos quando
comparado com Novembro de 2018 (22 TEU).

As cargas contentorizadas movimentadas (239
toneladas), em Novembro de 2019, representavam 2,4%
do volume total de carga movimentada e 100% a mais
comparado ao período homólogo.
Do total de mercadorias movimentadas (9965 toneladas),
100% foi movimentado por navegações de cabotagem.
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 6,4%
no fluxo de movimentação de mercadorias, uma vez que
o volume de mercadorias movimentadas por esses navios
foi de 9965 toneladas em Novembro de 2019, contra
9365 toneladas em Novembro de 2018.

do movimento total de navios. Em relação ao mesmo
período do ano anterior, o volume de navios roll-on/rolloff foi de 119 navios, ou seja, no mês de Novembro de
2019, houve uma redução de 10,1% em comparação com
o período homólogo de 2018.

Todos os navios que movimentaram contentores (TEU)
no Porto Novo foram navios de cabotagem. Foram
movimentados 40 TEU em Novembro de 2019, enquanto,
em Novembro de 2018, o volume de contentores
movimentados chegou a 44 TEU, o que representa uma
redução de 9%.

O tipo de carga com maior movimentação no Porto Novo
foi a carga convencional. Em Novembro de 2019, o total
de cargas convencionais movimentadas (9126 toneladas)
representava 91,6% do volume total de mercadorias.
Além disso, o volume movimentado foi superior em 3,7%
ao do mês homólogo de 2018 (8801 toneladas).

3.1 Contentores

II. PORTO GRANDE

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 40 TEU em Novembro de 2019, ou seja, menos 9% do
que no mesmo período de 2018, em que se
movimentaram 44 TEU.

1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto Grande, registou 252 escalas, o que
equivale a um aumento de 5,4% em comparação com o
período homólogo de 2018, quando se obteve um total
de 239 escalas.

Mês Novembro - Porto Novo: Movimento de Mercadorias
por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

nov-19

nov-18

UNID. TON

Variação 19/18
Abs.

%

Carga
Convencional

9 126

8 801

325

3,7%

Granel Líquido

600

564

36

6,4%

Carga
contentorizada

239

0

239

100,0%

9 965

9 365

600

6,4%

Total

Ainda em Novembro de 2019, os navios de carga geral
fizeram 40 escalas, enquanto, no período homólogo de
2018, esse número chegou a 33 escalas, o que equivale a
mais 21,2% em 2019. A quota de mercado que os navios
de carga geral representaram no Porto Grande em
Novembro de 2019 foi de 15,9%.

Os Granéis Líquidos movimentados (600 toneladas),
representavam 6% do volume total de carga

Os navios de granel líquido alcançaram 29 escalas em
Novembro de 2019, equivalente a mais 70,6% de escalas
quando comparado com Novembro de 2018 (17 escalas).
A quota de mercado dos navios de granel líquido no Porto
Grande foi de 11,1%.

Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
desembarque e embarque –, em Novembro de 2019,
distribuíram-se da seguinte maneira:
Em Novembro de 2019, 107 das 252 escalas de navios
foram de navios roll-on/roll-off, o que representa 42,6%

desembarque – 20 TEU, isto é, 9% a menos quando
comparado com Novembro de 2018 (22 TEU);
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Os navios de contentores fizeram 12 escalas em
Novembro de 2019, 9,1% a mais quando comparado com
o mesmo período de 2018 (11 escalas). A quota de
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mercado dos navios de contentores no Porto Grande em
Novembro de 2019 foi de 4,8%.
Mês Novembro - Porto Grande: Movimento Navios – Tipo
Navio
nov-19
Portos

nov-18

Variação 19/18

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Roll-On Roll-Off
Carga Geral

107
40

119
33

-12
7

-10,1%
21,2%

Granel Líquido

29

17

12

70,6%

Pesca

30

33

-3

-9,1%

Contentores

12

11

1

9,1%

Cruzeiros

14

8

6

75,0%

Diversos

7

2

5

250,0%

Transporte Esp.

3

2

1

50,0%

Est. Diversas

2

0

2

100,0%

Passageiros

1

0

1

100,0%

Navios Recreio

5

12

-7

-58,3%

2
252

2
239

0

0,0%

13

5,4%

Rebocadores
TOTAL

No período em análise, no Porto Grande, 76,1% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off e 23,8%
circularam em navios de Passageiros de Cruzeiros.

Analisando o gráfico acima, verifica-se que, no período
em análise, o fluxo de navios de cabotagem diminuiu
10,1% em relação ao mesmo período de 2018. Por outro
lado, os navios de longo curso tiveram um aumento de
35%.

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque – 85 046 toneladas, ou seja, 18,1%
superior ao período homólogo de 2018, em que se
desembarcaram 72 017 toneladas; e

2. PASSAGEIROS
Conforme o gráfico abaixo, em Novembro de 2019,
registou-se um total de 44 256 passageiros, isto é, mais
37,3% do que no mesmo período do ano anterior, em que
se movimentaram 32 233 passageiros.
No mês de Outubro de 2019, houve um aumento de
20,3% de passageiros em navios roll-on/roll-off e um
aumento de 157,4% de passageiros em navios de
cruzeiros, conforme a tabela abaixo.

Os navios de pesca realizaram 30 escalas, 9,1% menos
que o período homólogo de 2018 (33 escalas). Os navios
de pesca representaram, em Novembro de 2019, 11,9%
do total da movimentação de navios.

Mês Novembro - Porto Grande: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito) no Porto Grande distribuiu-se
da seguinte maneira:

nov-19 nov-18

Roll-on Roll-off

33 670

27 985

5 685

20,3%

13

154

-141

-91,6%

10 536

4 094

6 442

157,4%

0

37

100,0%

Carga Geral
Passageiros de
Cruzeiro

passageiros desembarcados – 16 449 passageiros, isto é,
registou-se um aumento de 17,8% em relação a 2018 (13
959 passageiros);

Variação 19/18

Portos

Navios de Recreio

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto Grande, no
Mindelo, foi de cabotagem. Do total das 252 escalas, 57%
dos navios eram de cabotagem (144 escalas), enquanto
os 43% restantes representavam navios de longo curso
(108 escalas). Em Novembro de 2018, 66,5% das 239
escalas registadas no Porto Grande eram de navios de
cabotagem (159 escalas), enquanto 33,5% (80 escalas)
eram de navios de longo curso.

embarque – 21 419 toneladas, o que se traduz por um
aumento de 37,5% em relação ao mesmo período do ano
anterior, em que se embarcaram 15 579 toneladas.

TOTAL

37
44 256

Abs.

32 233 12 023

%

37,3%

3. MERCADORIAS

passageiros embarcados – 17 264 passageiros, o que
equivale a um aumento de 21,7% em relação a 2018 (14
180 passageiros); e

Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 106 465 toneladas, 21,5% a mais do
que no período homólogo de 2018, em que o total de
mercadorias chegou a 87 596 toneladas.

passageiros transito – 10 543 passageiros, o que equivale
a um aumento de 157% em relação a 2018 (4094
passageiros).

4

O tipo de carga mais movimentado no Porto Grande, em
Novembro de 2019, foi o Granel Líquido, com o total de
63 170 toneladas, representando 59,3% do volume total
de mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Novembro de 2019 foi superior em 13,6% ao do mês
homólogo de 2018 (55 587 toneladas).
As cargas contentorizadas movimentadas (19 017
toneladas), representaram 17,9% do volume total de
carga movimentada. No mesmo período do ano anterior,
o volume de carga contentorizada movimentada foi de 13
216 toneladas, ou seja, em 2019, houve um aumento no
fluxo de 43,9%.
Em Novembro de 2019, a carga convencional
movimentada (17 022 toneladas) teve um aumento de
5,7% em relação ao período homólogo de 2018,
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representando 16% do volume total de cargas
movimentadas.

Em relação ao pescado movimentado (4234 toneladas)
teve um crescimento de 57,2% em relação ao período
homólogo de 2018, representando 4% do volume total de
cargas movimentadas.

em relação ao período homólogo de 2018. Em Novembro
de 2018, o fluxo de mercadorias foi de 59 216 toneladas,
enquanto, em 2019, no mesmo período, o fluxo de
mercadorias chegou a 79 361 toneladas.

Transbordo – 6 TEU, ou seja, menos 40% quando
comparado com Novembro de 2018 (10 TEU).
Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto Grande foram os navios de longo curso. Foram
movimentados 1778 TEU em navios de longo curso em
Novembro de 2019, enquanto, em Novembro de 2018, o
volume de contentores movimentados chegou a 1730
TEU, o que representa um aumento de 2,8%.

3.1 Contentores

Em relação aos navios de cabotagem responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), foram
movimentados 296 TEU, enquanto, no período homólogo
de 2018, esses navios movimentaram 255 contentores
(TEU), o que equivale a um aumento de 16,1%.

Variação 19/18

nov-19

Granel Líquido

63 170

55 587

7 583

13,6%

Carga
Convencional

17 022

16 100

922

5,7%

Carga
Contentorizada

19 017

13 216

5 801

43,9%

Pescado

4 234

2 693

1 541

57,2%

Sacaria

3 022

0

3 022

100,0%

Total

nov-18

UNID. TON

106 465

87 596

Abs.

18 869

%

III. PORTO DO TARRAFAL
Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque e desembarque–, em Novembro de 2019,
distribuíram-se da seguinte maneira:

1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto do Tarrafal, registou 49 escalas, isto é,
mais 63,3% do que no período homólogo de 2018,
quando se obteve uma movimentação total de 30
escalas.

Do total de mercadorias movimentadas (106 465
toneladas), em Novembro de 2019, 74,5% foi
movimentado por navegações de longo curso e 25,5%,
por navegações de cabotagem.

Os navios de longo curso tiveram um aumento de 34%
no fluxo de mercadorias movimentadas (em toneladas),

Mês Novembro - Porto Tarrafal: Movimento Navios –
Tipo Navio
Portos

21,5%

Os navios de cabotagem tiveram uma redução de 5% no
fluxo de movimentação de mercadorias no Porto Grande,
uma vez que o volume de mercadorias movimentadas
por esses navios foi de 27 104 toneladas em Novembro
de 2019, contra 28 380 toneladas em 2018.

Os navios roll-on/roll-off executaram 27 escalas,
enquanto no período homólogo de 2018, esse número
havia chegado a 9 escalas, o que equivale a mais 200%
em 2019. Em Novembro de 2019, os navios roll-on/rolloff representaram uma quota de mercado de 55,1% no
Porto do Tarrafal.

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 2074 TEU, 4,5% a mais do que no mesmo período de
2018, quando se movimentaram 1985 TEU.

Mês Novembro - Porto Grande: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

Das 49 escalas, 13 foram de navios de carga geral,
representando 26,5% em relação ao movimento total de
navios. No mesmo período do ano anterior, o volume de
navios de carga geral foi de 12 escalas, ou seja, houve
mais 8,3% em Novembro de 2019.

nov-19

nov-18

Variação 19/18

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Carga Geral

13

12

1

8,3%

Ro-Ro

27

9

18

200,0%

Granel Líquido

2

2

0

0,0%

Cruzeiros

2

3

-1

-33,3%

Navios Recreio

5
49

4
30

1

25,0%

19

63,3%

TOTAL

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto de Tarrafal foi
de cabotagem. Do total das 49 escalas, 85,7% dos navios
eram de cabotagem (42 escalas), enquanto os 14,3%
restantes representavam navios de longo curso (7
escalas). Em Novembro de 2018, 83,3% das 30 escalas
registadas eram de navios de cabotagem (25 escalas),
enquanto 16,7% (5 escalas) eram de navios de longo
curso.

embarque – 939 TEU, equivalente a uma redução de
7,9% de TEU em comparação com o período homólogo
de 2018 (1020 TEU);
desembarque – 1124 TEU, ou seja, mais 21,5% quando
comparado com Novembro de 2018 (925 TEU);
Baldeação – 5 TEU, ou seja, menos 83,3% quando
comparado com Novembro de 2018 (30 TEU); e
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Mês Novembro - Porto Tarrafal: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias
Carga
Convencional

nov-19

1 362

Granel Líquido

Analisando o gráfico acima, verifica-se que, no período
em análise, o fluxo de navios de cabotagem aumentou
68% em relação ao mesmo período de 2018.

Total

No período em análise, no Porto do Tarrafal, 90,5% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off, 6% em
navios de Cruzeiros e 3,5% passageiros em Navio Recreio.

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:

2. PASSAGEIROS

desembarque – 1214 toneladas, ou seja, 14,1% inferior
ao período homólogo de 2018, em que se
desembarcaram 1414 toneladas; e

Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Novembro de 2019, o total foi de 3420
passageiros, isto é, mais 112% do que no mesmo período
de 2018, quando se movimentaram 1616 passageiros.

embarque – 326 toneladas, equivalente a um aumento
de 40,5% em relação ao mesmo período do ano anterior,
quando se embarcaram 232 toneladas.

nov-18

UNID. TON
1 437

Variação 19/18
Abs.

%

-75

-5,2%

178

209

-31

-14,8%

1 540

1 646

-106

-6,4%

Do total de mercadorias movimentadas (1540 toneladas),
100% foi movimentado por navegações de cabotagem.
Os navios de cabotagem tiveram uma redução de 6,4%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto
Tarrafal, uma vez que o volume de mercadorias
movimentadas por esses navios foi de 1540 toneladas em
Novembro de 2019, contra 1646 toneladas em
Novembro de 2018.

Em Novembro de 2019, houve um aumento de 160,3%
na quantidade de passageiros em navios roll-on/roll-off,
uma redução de 37,8% de passageiros em navios de
Passageiros de Cruzeiros e um aumento de 25,5% de
passageiros em navio recreio, conforme a tabela abaixo.
A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto do Tarrafal,
distribuiu-se da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 762 passageiros, ou seja,
108,2% a mais do que no mesmo período do ano anterior
(366 passageiros);
passageiros embarcados – 770 passageiros, o que
equivale a um aumento de 124% em relação a 2018 (344
passageiros); e
passageiros em trânsito – 1888 passageiros, isto é, mais
108,4% do que no mesmo período do ano anterior (906
passageiros).

Mês Novembro - Porto Tarrafal: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos
Ro-Ro
Passageiros de
Cruzeiro
Navio Recreio
TOTAL

nov-19 nov-18

Variação 19/18
Abs.

%

3 095

1 189

1 906

160,3%

207

333

-126

-37,8%

118
3 420

94
1 616

24

25,5%

1 804

111,6%

O tipo de carga mais movimentado no Porto do Tarrafal
foi a carga convencional. Em Novembro de 2019, o total
de carga geral movimentadas (1362 toneladas)
representava 88,4% do volume total de mercadorias.
Além disso, o volume movimentado em Novembro de
2019 foi inferior em 5,2% ao do mês homólogo de 2018
(1437 toneladas).

3.1 Contentores

Os graneis líquidos movimentados (178 toneladas),
tiveram uma redução de 14,8% em relação ao período
homólogo de 2018 (209 toneladas).

Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque e desembarque–, em Novembro de 2019,
distribuíram-se da seguinte maneira:

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 2 TEU, 50% a menos do que no mesmo período de
2018, quando se movimentaram 4 TEU.

3. MERCADORIAS
Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 1540 toneladas, ou seja, menos 6,4%
do que no período homólogo de 2018, em que o total de
mercadorias chegou a 1646 toneladas.
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período homólogo (17 escalas). Dessa forma, os navios
de carga geral representaram, no Porto Palmeira, 7,7% da
quota de mercado.

desembarque – 2 TEU, ou seja, menos 33,3% quando
comparado com Novembro de 2018 (3 TEU);
Todos os navios que movimentaram contentores (TEU)
foram navios de cabotagem. Foram movimentados 2 TEU
em Novembro de 2019, enquanto, em Novembro de
2018, o volume de contentores movimentados chegou a
4 TEU, o que representa uma redução de 50%.

Dessa forma, os navios Contentores representaram
13,5% da quota de mercado.
Os navios de Granel Líquido registaram 13 escalas, 8,3%
a mais em relação ao período homólogo de 2018 (12
escalas). Os navios de Granel Líquido representavam,
assim, 25% da quota de mercado no Porto da Palmeira
em Novembro de 2019.

Os navios roll-on/roll-off registaram 19 escalas em
Novembro de 2019, enquanto, no período homólogo de
2018, esse número chegou a 1 escala, isto é, houve
1800% a mais em 2019. Os navios roll-on/roll-off
representavam, assim, 36,5% da quota de mercado no
Porto da Palmeira.

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto da Palmeira
era de cabotagem. Do total das 53 escalas, 76,9% dos
navios eram de cabotagem (41 escalas), enquanto os
restantes 23,1% eram navios de longo curso (12 escalas).
Em Novembro de 2018, do total das 47 escalas de navios
no Porto da Palmeira, 76,6% era de navios de cabotagem
(36 escalas), enquanto 23,4% (11 escalas) era de navios
de longo curso.

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto da Palmeira,
distribuiu-se da seguinte maneira:

passageiros desembarcados – 1083 passageiros, isto é,
um registo de 225% a mais em relação a 2018 (333
passageiros);
passageiros embarcados – 1016 passageiros, ou seja,
houve um aumento de 205% em relação a 2018 (333
passageiros); e

IV. PORTO DA PALMEIRA
1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto da Palmeira, registou 53 escalas, ou seja,
um aumento de 12,8% em comparação com o período
homólogo de 2018, que obteve um total de 47 escalas.

Mês Novembro - Porto Palmeira: Movimento Navios –
Tipo Navio
Portos

nov-18

Variação 19/18
%

Carga Geral

4

17

-13

-76,5%

Ro-Ró

19

1

18

1800,0%

Granel Líquido

13

12

1

8,3%

Contentores

7

5

2

40,0%

Cruzeiros

4

3

1

33,3%

Passageiros

0

1

-1

100,0%

Diversos

4

6

-2

-33,3%

Navio Recreio

2
53

2
47

0

0,0%

6

12,8%

TOTAL

Das 53 escalas de navios, registaram-se 4 escalas de
navios de carga geral, 76,5% a menos em relação ao

nov-19

Nº Navios Nº Navios Abs.

Verifica-se no gráfico acima, no período em análise, que
o fluxo de navios de cabotagem aumentou 11,1% em
relação ao mesmo período de 2018 e os navios de longo
curso tiveram um aumento de 9%.

passageiros em trânsito – 1514 passageiros, ou seja,
houve um aumento de 997% em relação a 2018 (138
passageiros).

2. PASSAGEIROS

No período em análise, no Porto da Palmeira, 70% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off e 30%
circularam em navios cruzeiros.

Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Novembro de 2019, o total de
passageiros foi de 3613, 349,4% a mais que no período
homólogo (804 passageiros).

Registaram-se ainda 7 escalas de navios de Contentores,
40% a mais em relação ao período homólogo (5 escalas).
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Mês Novembro - Porto Palmeira: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

nov-19 nov-18

Variação 19/18
Abs.

%

Carga Geral

0

537

-537

-100,0%

Ro-Ró
Passageiros
Cruzeiros
TOTAL

2 528

207

2 321

1121,3%

1 085

60

1 025

1708,3%

3 613

804

2 809

349,4%

3. MERCADORIAS
Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 32 598 toneladas, isto é, mais 85,4%
do que no período homólogo de 2018, quando o total de
mercadorias chegou a 17 586 toneladas.

O tipo de carga com maior movimentação no Porto da
Palmeira foi os granéis líquidos. Em Novembro de 2019,
o total de granéis líquidos movimentados (18 806
toneladas) representava 57,7% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Novembro de 2019 foi superior em 280,6% ao do mês
homólogo de 2018 (4941 toneladas).

Do total de mercadorias movimentadas (32 598
toneladas), em Novembro de 2019, 41,3% foi
movimentado por navegações de cabotagem e 58,7% por
navegações de longo curso.
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 34,7%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto da
Palmeira. Em Novembro de 2018, o volume de
mercadorias movimentadas por navios de cabotagem foi
de 9990 toneladas, contra 13 458 toneladas em
Novembro de 2019.

Em Novembro de 2019, as cargas contentorizadas (11
622 toneladas) tiveram um aumento de 95,5% em
relação ao período homólogo de 2018 (5944 toneladas).
A sua quota de mercado em relação ao volume total de
cargas movimentadas era de 35,6%.

Os navios de longo curso tiveram um aumento de 152%
no fluxo de mercadorias movimentadas (em toneladas)
em relação ao período homólogo de 2018. Em Novembro
de 2018, o fluxo de mercadorias foi de 7596 toneladas,
quando, em 2019, no mesmo período, o fluxo de
mercadorias foi de 19 140 toneladas.

As cargas convencionais movimentadas (2170
toneladas), representavam 6,6% do volume total de
cargas movimentadas. No mesmo período do ano
anterior, o volume de cargas convencionais
movimentadas era de 2993 toneladas, ou seja, em 2019,
houve uma redução no fluxo de carga geral de 27,5%.

desembarque – 511 contentores (TEU), o que equivale a
mais 49,4% quando comparado com Novembro de 2018
(342 TEU);
embarque – 494 contentores (TEU), o que representa um
aumento de 62% de contentores (TEU) em comparação
com o período homólogo de 2018 (305 TEU).
Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto da Palmeira foram os navios de longo curso. Foram
movimentados 509 TEU em navios de longo curso em
Novembro de 2019, enquanto, em Novembro de 2018, o
volume de contentores movimentados chegou a 392
TEU, o que representa um crescimento de 29,8% em
2019.

3.1 Contentores
Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, no Porto da
Palmeira, em Novembro de 2019, distribuíram-se da
seguinte maneira:

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 1005 contentores (TEU), ou seja, mais 55,3% do que
no mesmo período de 2018, quando se movimentaram
647 contentores (TEU).

desembarque – 26 176 toneladas, ou seja, 102% superior
ao período homólogo de 2018, em que se
desembarcaram 12 979 toneladas; e
embarque – 6422 toneladas, o que equivale a um
aumento de 39,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando se embarcaram 4607 toneladas.

Mês Novembro - Porto Palmeira: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

nov-19

Granel Líquido

18 806

4 941

13 865

280,6%

11 622

5 944

5 678

95,5%

2 170

2 993

-823

-27,5%

0

3 708

-3 708

-100,0%

32 598

17 586

15 012

85,4%

Carga
Contentorizada
Carga
Convencional
Sacaria
Total

nov-18

UNID. TON

Em relação aos navios de cabotagem responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), verificou-se que,
em Novembro de 2019, movimentaram 496 TEU,
enquanto, no período homólogo de 2018, esses navios
movimentaram apenas 255 contentores (TEU),
registando-se, assim, um crescimento de 94,5% em 2019.

Variação 19/18
Abs.

%

V. PORTO DE SAL-REI
1. NAVIOS
Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
desembarque e embarque –, em Novembro de 2019,
distribuíram-se da seguinte maneira:

8

A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto de Sal-Rei, registou 43 escalas, isto é,
houve um aumento de 53,9% em relação ao período
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homólogo de 2018, que obteve uma movimentação total
de 28 escalas.

geral, em Novembro de 2019, no Porto de Sal-Rei, foi de
4,6%.

roll-on/roll-off e navios de Cruzeiros, conforme a tabela
seguinte.

Mês Novembro - Porto Sal-Rei: Movimento Navios – Tipo
Navio

Mês Novembro - Porto Sal-Rei: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio

Portos

Das 43 escalas em Novembro de 2019, 8 foram de navios
de contentores, 60% mais que em Novembro de 2018 (5
escalas). A sua quota de mercado de Novembro de 2019
foi de 18,6% em relação ao movimento total de navios.

nov-19

nov-18

Variação 19/18

Nº Navios Nº Navios Abs.

Contentores

8

Ró-Ró
Carga Geral

5

3

60,0%

23

0

23

100,0%

2

10

-8

-80,0%

Granel Líquido

5

5

0

0,0%

Cruzeiros

0

3

-3

100,0%

Diversos

4

5

-1

-20,0%

Navio Recreio

1
43

0
28

1

100,0%

15

53,6%

TOTAL

Portos

%

Carga Geral

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto de Sal-Rei,
distribuiu-se da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 600 passageiros, isto é, o
equivalente a mais 344% do que no mesmo período do
ano anterior (135 passageiros);

Os navios de granel líquido executaram 5 escalas em
Novembro de 2019, a mesma quantidade que Novembro
de 2018. A quota de mercado dos navios de granel líquido
no Porto de Sal-Rei foi de 11,6%.

passageiros embarcados – 633 passageiros, ou seja,
houve um aumento de 325% em relação a 2018 (149
passageiros); e

Do total das 43 escalas, 79,1% dos navios eram de
cabotagem (34 escalas), enquanto os 20,9% restantes
eram navios de longo curso (9 escalas). Em Novembro de
2018, do total das 28 escalas de navios no Porto de SalRei, 67,9% era de navios de cabotagem (19 escalas),
enquanto 32,1% (9 escalas) era de navios de longo curso.

Os navios de carga geral fizeram 2 escalas em Novembro
de 2019, enquanto, no período homólogo de 2018, esse
número cifrou-se em 10 navios, ou seja, houve menos
80% em 2019. A quota de mercado dos navios de carga

Ró- Ró
Passageiros
Cruzeiros
TOTAL

0

426

Variação 19/18
Abs.

%

-426

-100,0%
100,0%

21

0

21

2 409

0

2 409

100,0%

0

89

-89

-100,0%

2 430

515

1 915

371,8%

3. MERCADORIAS
Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 7532 toneladas, 4,3% a mais do que
no período homólogo de 2018, quando o total de
mercadorias atingiu 7219 toneladas.

passageiros em trânsito – 1197 passageiros, mais 418%
do que no mesmo período do ano anterior (231
passageiros).

Analisando o gráfico acima, verifica-se que, no período
em análise, o fluxo de navios de cabotagem aumentou
78,9% em relação ao mesmo período de 2018.

Os navios roll-on/roll-off fizeram 23 escalas em
Novembro de 2019, enquanto, no período homólogo de
2018 não houve movimentação desse tipo de navio, ou
seja, houve mais 100% em 2019. A quota de mercado dos
navios roll-on/roll-off, em Novembro de 2019, no Porto
de Sal-Rei, foi de 53,5%.

Navios de Recreio

nov-19 nov-18

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:
No período em análise, no Porto de Sal-Rei, 99,1% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off e 0,9%
dos passageiros em navios de Cruzeiros.

desembarque – 6359 toneladas, o equivalente a 4% a
mais do que no período homólogo de 2018, em que se
desembarcaram 6624 toneladas; e
embarque – 1173 toneladas, isto é, houve um aumento
de 97,1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
em que se embarcaram 595 toneladas.

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros em Novembro de
2019, registou-se, conforme o gráfico abaixo, o total de
2430 passageiros, isto é, houve mais 372% do que no
mesmo período do ano anterior, cujo movimento foi de
515 passageiros.

Também em Novembro de 2019, houve uma redução de
100% na quantidade de passageiros em navios de carga
geral e um aumento de 100% de passageiros em navios
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O tipo de carga com maior movimentação no Porto de
Sal-Rei foi a carga contentorizada. Em Novembro de
2019, o total de cargas contentorizadas movimentadas
(4860 toneladas) representava 64,5% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Novembro de 2019 foi superior em 79,3% ao do mês
homólogo de 2018 (2710 toneladas).
Os granéis líquidos movimentados (1900 toneladas),
sofreram uma redução de 3,2% em relação ao período
homólogo de 2018 (1962 toneladas), representando
25,2% do volume total de cargas movimentadas.

Do total de mercadorias movimentadas (7532 toneladas),
em Novembro de 2019, 81,7% foi movimentado por
navegações de cabotagem e 18,3% por navegações de
longo curso.
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 19,4%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto de
Sal-Rei. Em Novembro de 2018, o volume de mercadorias
movimentadas por navios de cabotagem foi de 5152
toneladas, quando, em Novembro de 2019, foi de 6151
toneladas.

escalas). No mês em análise, todos os navios
movimentados eram de carga geral, conforme o gráfico e
a tabela abaixo.

embarque – 198 TEU, equivalente a um aumento de 85%
de contentores (TEU) em comparação com o período
homólogo de 2018 (107 contentores);
desembarque – 256 TEU, isto é, 76,5% a mais quando
comparado com Novembro de 2018 (145 TEU); e
Transbordo – 4 TEU, isto é, 100% a mais quando
comparado com Novembro de 2018.

As cargas convencionais movimentadas (772 toneladas),
em Novembro de 2019, representavam 10,2% do volume
total de cargas movimentadas no Porto de Sal-Rei. No
mesmo período do ano anterior, o volume de cargas
convencionais movimentadas era de 1051 toneladas, ou
seja, em 2019, registou-se uma redução de 26,5% no
fluxo de carga geral.

Os navios de longo curso sofreram uma redução de
33,2% no fluxo de mercadorias movimentadas (em
toneladas) em relação ao período homólogo de 2018. Em
Novembro de 2018, o fluxo de mercadorias foi de 2067
toneladas, quando, no mesmo período de 2019, este
atingiu 1381 toneladas.

Grupos de
Mercadorias

nov-18

Em relação à movimentação de contentores, em
Novembro de 2019, no Porto de Sal-Rei, movimentaramse 458 TEU, 81,7% a mais do que no mesmo período de
2018, em que se registou um movimento de 252 TEU.

UNID. TON

Abs.

%

4 860

2 710

Granel Líquido

1 900

1 962

-62

-3,2%

Sacaria
Carga
Convencional

0

1 496

-1 496

-100,0%

772

1 051

-279

-26,5%

7 532

7 219

313

4,3%

Total

Em relação aos navios de longo curso responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), em Novembro de
2019, movimentaram 140 TEU, enquanto, no período
homólogo de 2018, esses navios movimentaram 125
contentores (TEU), ou seja, registou-se um aumento de
12%.

Variação 19/18

Carga
Contentorizada

2 150

Portos

nov-19

nov-18

Variação 19/18

Nº Navios Nº Navios Abs.

Carga Geral

19

%

17

2

11,8%

Cruzeiros

0

1

-1

-100,0%

TOTAL

19

18

1

5,6%

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, todas
as escalas no Porto Inglês foram realizadas por navios de
cabotagem (19 escalas), conforme gráfico abaixo.

3.1 Contentores

Mês Novembro - Porto Sal-Rei: Movimento de Mercadorias
por Tipo de Carga
nov-19

Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto de Sal-Rei foram os navios de cabotagem. Foram
movimentados 318 TEU em navios de cabotagem, em
Novembro de 2019, enquanto, em Novembro de 2018, o
volume de contentores movimentados chegou a 127
TEU, o que representa um aumento de 150%.

Mês Novembro - Porto Inglês: Movimento Navios – Tipo
Navio

VI. PORTO INGLÊS

79,3%

1. NAVIOS
Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque e desembarque –, em Novembro de 2019,
distribuíram-se da seguinte maneira:

A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto Inglês, registou 19 escalas, o que equivale
a 5,6% a mais do que no período homólogo de 2018 (18
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2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico seguinte, em Novembro de 2019, o total foi de
3462 passageiros, 44,1% a mais do que no mesmo
período do ano anterior, quando se registaram 2403
passageiros.
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O tipo de carga com maior movimentação no Porto Inglês
foi carga convencional. Em Novembro de 2019, o total de
carga convencional movimentada (735 toneladas)
representou 61,6% do volume total de mercadorias.
Além disso, o volume movimentado em Novembro de
2019 foi inferior em 24,4% ao do mês homólogo de 2018
(972 toneladas).

Mês Novembro - Porto Inglês: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

A movimentação de passageiros (desembarcados e
embarcados), no Porto Inglês, distribuiu-se da seguinte
maneira:

nov-19 nov-18

Carga Geral

3 462

Passageiros de
Cruzeiro
TOTAL

Variação 19/18
Abs.

%

2 344

1 118

47,7%

0

59

-59

-100,0%

3 462

2 403

1 059

44,1%

3. MERCADORIAS
Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 1193 toneladas, 57,3% a mais que no
período homólogo de 2018, quando o total de
mercadorias chegou a 1140 toneladas.
As
sacarias
movimentadas
(458
toneladas),
representavam 38,4% do volume total de mercadorias.
Por outro lado, o volume movimentado, em Novembro
de 2019, foi superior em 172,6% ao do mês homólogo de
2018 (168 toneladas).

passageiros desembarcados – 1761 passageiros, ou seja,
mais 50,5% do que no mesmo período do ano anterior
(1170 passageiros); e
passageiros embarcados – 1701 passageiros,
correspondendo a um aumento de 52,6% em relação a
igual período de 2018 (1115 passageiros).
Todos os passageiros que circularam pelo Porto Inglês no
mês de Novembro de 2019, fizeram-no em navios de
carga geral. Em Novembro de 2019, registaram-se 3462
passageiros, representando um aumento de 47,7% no
fluxo de passageiros em navios de carga geral,
relativamente ao período homólogo de 2018 (2344
passageiros). Não houve nenhuma movimentação de
passageiros em navios de cruzeiro no período em análise,
conforme a tabela abaixo.

Em relação à movimentação de contentores, em
Novembro de 2019, no Porto Inglês, 3 TEU foram
movimentados, o que equivale a mais 100% do que no
mesmo período de 2018, em que não se movimentaram
contentores.

Mês Novembro - Porto Inglês: Movimento de Mercadorias
por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque – 1038 toneladas, ou seja, mais 21,8% em
relação ao período homólogo de 2018, em que se
desembarcaram 852 toneladas; e
embarque – 155 toneladas, o que representa uma
redução de 46,2% em relação ao mesmo período do ano
anterior (288 toneladas).

Carga
Convencional
Sacaria
Total

nov-19

nov-18

UNID. TON
735
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desembarque – 1,5 TEU, isto é, 100% a mais quando
comparado com Novembro de 2018; e
embarque – 1,5 TEU, isto é, 100% a mais quando
comparado com Novembro de 2018.

Variação 19/18
Abs.

%

972

-237

-24,4%

458

168

290

172,6%

1 193

1 140

53

4,6%

Do total de mercadorias movimentadas (1193 toneladas),
100% foi movimentado por navegações de cabotagem.
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 4,6%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto
Inglês, em comparação com o período homólogo de 2018
(1140 toneladas).

3.1 Contentores

O tipo de movimentação de contentores (desembarque
e embarque), distribuiu-se da seguinte maneira:

Todos as escalas de navios que movimentaram
contentores (TEU), em Novembro de 2019, no Porto
Inglês, são de navios de cabotagem, conforme o gráfico
abaixo.
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VII. PORTO DA PRAIA

Mês Novembro - Porto da Praia:Movimento Navios – Tipo
Navio

1. NAVIOS

Portos

nov-19

A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto da Praia, registou 115 escalas, o que
representa um aumento de 10,6% em comparação com
o período homólogo de 2018, em que se obteve o total
de 104 escalas.

Carga Geral

Variação 19/18

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

42

49

-7

-14,3%

Contentores

9

13

-4

-30,8%

Granel Líquido

11

9

2

22,2%

Ró-Ró

33

15

18

120,0%

Cruzeiros

7

8

-1

-12,5%

Diversos

7

7

0

0,0%

Estruturas Div.

1

1

0

100,0%

Rebocadores

2

0

2

100,0%

Navio Militar

1

2

-1

-50,0%

Trans. Espec.

2
115

0
104

2

100,0%

11

10,6%

TOTAL

Das 115 escalas de navios, 42 eram de navios de carga
geral, representando 36,5% em relação ao movimento
total de navios. No mesmo período do ano anterior, o
volume de navios de carga geral foi de 49 navios, ou seja,
o mês de Novembro de 2019 apresentou uma redução de
14,3% quando comparado com o período homólogo de
2018.

nov-18

Analisando o gráfico acima, verifica-se que, no período
em análise, o fluxo de navios de cabotagem aumentou
13,5% em relação ao mesmo período de 2018 e os navios
de longo curso aumentaram 3,3%.

No período em análise, no Porto da Praia, 20,9% dos
passageiros circularam em navios de carga geral, 29,1%
em navios roll-on/roll-off e 50% circularam em navios de
passageiros de Cruzeiros.

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Novembro de 2019, registou-se o total
de 16 222 passageiros, 105% a mais do que no mesmo
período do ano anterior, quando se movimentaram 7894
passageiros.

Os navios de contentores realizaram 9 escalas em
Novembro de 2019, enquanto, no período homólogo de
2018, esses navios se fixaram em 13 escalas, 30,8% a
menos em 2019. A quota de mercado dos navios de
contentores, no período em análise, no Porto da Praia,
representava 7,8%.
Os navios roll-on/roll-off fizeram 33 escalas, 120% a mais
em relação ao período homólogo de 2018 (15 escalas).
Esses navios representavam 28,7% da quota de mercado.
Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto da Praia era
de cabotagem. Do total das 115 escalas, 73% dos navios
eram de cabotagem (84 escalas), enquanto os 27%
restantes representavam navios de longo curso (31
escalas). Em Novembro de 2018, do total das 104 escalas
de navios no Porto da Praia, 71,1% foi de navios de
cabotagem (74 escalas), enquanto 28,9% (30 escalas) foi
de navios de longo curso.

Houve um aumento de 15,7% na quantidade de
passageiros em navios de carga geral, um aumento de
63% de passageiros em navios roll-on/roll-off e um
aumento de 292,2% de passageiros em navios Cruzeiros,
conforme a tabela abaixo.
Mês Novembro - Porto da Praia: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto da Praia, distribuiuse da seguinte maneira:

Portos

nov-19 nov-18

Variação 19/18
Abs.

4 723

2 896

Carga Geral

3 392

2 931

461

15,7%

Cruzeiros

8 107
16 222

2 067
7 894

6 040

292,2%

8 328

105,5%

TOTAL

1 827

%

Roll-on Roll-off

63,1%

3. MERCADORIAS

passageiros desembarcados – 3981 passageiros, ou seja,
mais 30,4% do que em Novembro de 2018 (3051
passageiros); e
passageiros embarcados – 4216 passageiros, o que
equivale a um aumento de 51,9% em relação a igual
período de 2018 (2776 passageiros).
passageiros em Transito – 8025 passageiros, o que
equivale a um aumento de 288% em relação a igual
período de 2018 (2067 passageiros).
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Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 62 948 toneladas, ou seja, menos
10,71% do que no período homólogo de 2018, quando o
total de mercadorias chegou a 70 497 toneladas.
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Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:

Grupos de
Mercadorias

embarque – 11 961 toneladas, o que equivale a uma
redução de 20,5% em relação ao período homólogo de
2018, em que se embarcaram 15 054 toneladas.
O tipo de carga com maior movimentação no Porto da
Praia foi a carga contentorizada. Em Novembro de 2019,
o total de cargas contentorizadas movimentadas (28 813
toneladas) representava 45,8% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Novembro de 2019 foi superior em 29,6% ao do mês
homólogo de 2018 (22 232 toneladas).
As cargas convencionais movimentadas (8070
toneladas), representavam 12,8% do volume total de
cargas movimentadas. No mesmo período do ano
anterior, o volume de carga convencional movimentada
foi de 19 147 toneladas, ou seja, em 2019, houve uma
redução no fluxo de carga geral de 57,9%.

nov-19

nov-18

UNID. TON

Variação 19/18
Abs.

%

C. Contentorizada 28 813

22 232

6 581

29,6%

C. Convencional

8 070

19 147

-11 077

-57,9%

Granel Sólido

16 291

13 210

3 081

23,3%

Granel Líquido

8 730

8 534

196

2,3%

144

1 945

-1 801

-92,6%

900

5 429

-4 529

-83,4%

62 948

70 497

-7 549

-10,71%

Sacaria

desembarque – 50 987 toneladas, ou seja, 8% inferior ao
período homólogo de 2018, em que se desembarcaram
55 443 toneladas; e

toneladas) em relação ao período homólogo de 2018. Em
Novembro de 2018, o fluxo de mercadorias foi de 50 858
toneladas, quando, em igual período de 2019, o fluxo de
mercadorias chegou a 42 625 toneladas.

Mês Novembro - Porto da Praia: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga

Trânsito
Total

Em relação aos navios de cabotagem responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), em Novembro de
2019, registou-se a movimentação de 924 TEU. No
período homólogo de 2018, esses navios movimentaram
419 TEU, o que equivale a um aumento de 120%.

3.1 Contentores
Em relação à movimentação de contentores, registaramse 3354 TEU, 0,2% a mais do que no mesmo período de
2018, em que se movimentaram 3348 TEU.

As cargas de granel sólido movimentadas (16 291
toneladas), em Novembro de 2019, tiveram um aumento
de 23,3% em relação ao período homólogo de 2018 (13
210 toneladas), representando 25,9% do volume total de
cargas movimentadas no Porto da Praia.
As cargas de granel líquido movimentadas (8730
toneladas), tiveram um aumento em relação ao período
homólogo de 2018 de 2,3%, representando 13,9% do
volume total de cargas movimentadas no Porto da Praia.
Do total de mercadorias movimentadas (62 948
toneladas), em Novembro de 2019, 67,7% foi
movimentado por navegações de longo curso e 32,3% foi
movimentado por navegações de cabotagem.
Os navios de cabotagem sofreram um aumento de 3,5%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto da
Praia. Em Novembro de 2018, o volume de mercadorias
movimentadas por navios de cabotagem foi de 19 639
toneladas, contra 20 323 toneladas em Novembro de
2019.

Os navios de longo curso registaram uma redução de
16,2% no fluxo de mercadorias movimentadas (em

VIII. PORTO DE VALE DE CAVALEIROS
Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque, desembarque e transbordo –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:

1. NAVIOS

embarque – 2826 TEU, o que equivale a um aumento de
85,5% contentores (TEU) em comparação com o período
homólogo de 2018 (1523 TEU);

A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto de Vale de Cavaleiros, registou 55 escalas,
isto é, 17% a mais quando comparado ao período
homólogo de 2018 (47 escalas).

desembarque – 445 TEU, ou seja, menos 68,4% quando
comparado com Novembro de 2018 (1410 TEU);
transbordo – 83 TEU, ou seja, menos 79,3% do que em
Novembro de 2018 (402 TEU).

Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto da Praia foram os navios de longo curso. Foram
movimentados 2430 TEU em navios de longo curso, em
Novembro de 2019, enquanto, em Novembro de 2018, o
volume de contentores movimentados chegou a 2929
(TEU), o que representa uma redução de 17%.
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Das 55 escalas em Novembro de 2019, 34 foram de
navios roll-on/roll-off, representando 61,8% em relação
ao movimento total de navios. No mesmo período do ano
anterior, o volume de navios roll-on/roll-off foi de 31
navios, ou seja, no mês de Novembro de 2019, registouse um aumento de 9,7% quando comparado com o
período homólogo de 2018.
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Os navios de carga geral fizeram 14 escalas, 40% a mais
que o período homólogo, que movimentou 10 escalas de
navios carga geral.

aumentou 26,2% em relação ao mesmo período de 2018
(42 escalas).

No período em análise, no Porto de Vale de Cavaleiros,
89,6% dos passageiros circularam em navios roll-on/rolloff, 5,6% circularam em navios de carga geral e 4,8%
circularam em navios Cruzeiros.

2. PASSAGEIROS

desembarque – 3550 toneladas, isto é, 31,7% inferior ao
período homólogo de 2018, em que se desembarcaram
5198 toneladas; e

Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Novembro de 2019, o total foi de 4236
passageiros, 5,2% a menos que no mesmo período do
ano anterior, em que se movimentaram 4468
passageiros.
Os navios de Cruzeiros fizeram 2 escalas em Novembro
de 2019, ou seja, 50% a menos quando comparado ao
período homólogo (4 escalas).

nov-19

nov-18

Variação 19/18

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Carga Geral

14

10

4

40,0%

Ró-Ró

34

31

3

9,7%

Cruzeiros

2

4

-2

-50,0%

Granel Líquido

3

2

1

50,0%

Contentores

1

0

1

100,0%

Rebocadores

1
55

0
47

1

100,0%

8

17,0%

TOTAL

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto Vale de
Cavaleiros era de cabotagem. Do total das 55 escalas,
96,4% dos navios eram de cabotagem (53 escalas),
enquanto os 3,6% restantes representavam navios de
longo curso (2 escalas). Em Novembro de 2018, do total
das 47 escalas de navios no Porto Vale de Cavaleiros,
89,4% foi de navios de cabotagem (42 escalas), enquanto
10,6% (5 escalas) foi de navios de longo curso.

embarque – 1058 toneladas, o que equivale a um
aumento de 32,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando se embarcaram 799 toneladas.
Em Novembro de 2019, houve um aumento de 11750%
na quantidade de passageiros em navios de carga geral,
uma redução de 8,8% em passageiros em navios rollon/roll-off e uma redução de 33% em passageiros de
navios Cruzeiros, conforme a tabela seguinte.

Mês Novembro - Porto Vale de Cavaleiros: Movimento
Navios – Tipo Navio
Portos

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:

Mês Novembro - Porto Vale de Cavaleiros: Mov.
Passageiros Portos Nacionais por Tipo de Navio

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto de Vale de
Cavaleiros, distribuiu-se da seguinte maneira:

Portos
Carga Geral

nov-19 nov-18

Variação 19/18
Abs.

237

2

235

%
11750,0%

passageiros desembarcados – 1696 passageiros, isto é,
menos 5,9% do que no mesmo período do ano anterior
(1802 passageiros);

Ró-Ró

3 794

4 160

-366

-8,8%

Cruzeiros

205
4 236

306
4 468

-101

-33,0%

-232

-5,2%

passageiros embarcados – 1823 passageiros, o que se
traduz por uma redução de 6,5% em relação a igual
período de 2018 (1949 passageiros); e

3. MERCADORIAS

passageiros em trânsito – 717 passageiros, isto é, mesma
quantidade do mesmo período do ano anterior (717
passageiros).

TOTAL

Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 4608 toneladas, menos 23,2% do que
no período homólogo de 2018, quando o total de
mercadorias chegou a 5997 toneladas.

Analisando o gráfico abaixo, verifica-se que, no período
em análise, o fluxo de navios de cabotagem (53 escalas)
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O tipo de carga com maior movimentação no Porto de
Vale de Cavaleiros foi carga convencional. Em Novembro
de 2019, o total de carga convencional movimentadas
(2421toneladas) representava 52,5% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Novembro de 2019 foi inferior em 23,4% ao mês
homólogo de 2018.
As sacarias movimentadas (550 toneladas), tiveram uma
redução de 63,4% em relação ao período homólogo de
2018 (1503 toneladas).
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Mês Novembro - Porto Vale de Cavaleiros: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias
Carga
Convencional
Sacaria
Carga
Contentorizada
Granel Líquido
Total

nov-19

nov-18

UNID. TON

Variação 19/18
Abs.

%

2 421

3 159

-738

-23,4%

550

1 503

-953

-63,4%

1 061

779

282

36,2%

575
4 607

556
5 997

19
-1 390

3,4%
-23,2%

As cargas contentorizadas movimentadas (1061
toneladas), em Novembro de 2019, tiveram um aumento
de 36,2% quando comparado com o mês homólogo de
2018 (779 toneladas).
Os granéis líquidos movimentados (575 toneladas),
tiveram um aumento de 3,4% em relação ao período
homólogo de 2018 (556 toneladas).

Os tipos de movimentação de contentores –
desembarque, embarque e transbordo –, em Novembro
de 2019, distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque – 43 TEU, ou seja, a mesma quantidade
quando comparado com Novembro de 2018 (43 TEU); e
embarque – 43 TEU, ou seja, a mesma quantidade
quando comparado com Novembro de 2018 (43 TEU).

Das 28 escalas em Novembro de 2019, 18 foram de
navios roll-on/roll-off, representando 64,3% em relação
ao movimento total de navios. No mesmo período do ano
anterior, o volume de navios roll-on/roll-off foi de 21
navios, ou seja, 14,3% a menos no mês de Novembro de
2019.

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Novembro de 2019, o total foi de 1895
passageiros, 11,4% a menos do que no mesmo período
do ano anterior, em que se movimentaram 2139
passageiros.

Os navios de carga geral fizeram 09 escalas em Novembro
de 2019, 125% a mais o período homólogo, que
movimentou 4 escalas de navios Carga Geral.

Do total de mercadorias movimentadas (4607 toneladas),
em Novembro de 2019, 100% foi movimentado por
navegações de cabotagem.
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 2,5%
no fluxo de movimentação de mercadorias. Em
Novembro de 2018, o volume de mercadorias
movimentadas por navios de cabotagem foi de 4494
toneladas, contra 4608 toneladas em igual período de
2019.

Foram movimentados 86 TEU, em Novembro de 2019,
em navios de Cabotagem, ou seja, a mesma quantidade
quando comparado com Novembro de 2018.

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto da Furna, distribuiuse da seguinte maneira:
Mês Novembro - Porto Furna: Movimento Navios – Tipo
Navio
Portos

nov-18

Variação 19/18
%

Carga Geral

9

4

5

125,0%

Ró-Ró

18

21

-3

-14,3%

Cruzeiros

1
28

1
26

0

0,0%

2

7,7%

TOTAL

IX. PORTO DA FURNA

nov-19

Nº Navios Nº Navios Abs.

Nota-se ainda que, no mês de Novembro de 2019, 96,4%
das escalas no Porto Furna foram realizadas por navios
de cabotagem (27 escalas) e 3,6% das escalas (1 escala)
por navio longo curso, conforme gráfico abaixo.

3.1 Contentores

1. NAVIOS

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 86 TEU, a mesma quantidade quando comparado ao
mesmo período de 2018.

A movimentação de navios no mês de Novembro de
2019, no Porto da Furna, registou 28 escalas, isto é, mais
7,7% do que no período homólogo de 2018 (26 escalas).
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passageiros desembarcados – 920 passageiros, ou seja,
menos 12,5% do que no mesmo período do ano anterior
(1052 passageiros);
passageiros embarcados – 921 passageiros, o que traduz
uma redução de 12,7% em relação a igual período de
2018 (1055 passageiros); e
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passageiros em transito – 54 passageiros, o que traduz
um aumento de 68,75% em relação a igual período de
2018 (32 passageiros).

Mês Novembro - Porto Furna: Movimento de Mercadorias
por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

No período em análise, no Porto Furna, 92,9% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off, 5%
circularam em navios de carga geral e 2,1% circularam em
navios de cruzeiro.
Houve um aumento de 100% na quantidade de
passageiros em navios de carga geral, uma redução de
16,5% em passageiros em navios roll-on/roll-off e um
aumento de 25% em passageiros de navios cruzeiros,
conforme a tabela e gráfico seguinte.

Os tipos de movimentação de mercadorias –
desembarque e embarque – distribuíram-se da seguinte
maneira:
desembarque – 2509 toneladas, isto é, 200% superior ao
período homólogo de 2018 (833 toneladas); e
embarque – 443 toneladas, o que equivale a um
aumento de 28,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior (345 toneladas).

Carga Geral

nov-19 nov-18

Variação 19/18
Abs.

%

95

0

95

100,0%

Ró-Ró

1 760

2 107

-347

-16,5%

Cruzeiros

40
1 895

32
2 139

8

25,0%

-244

-11,4%

TOTAL

3. MERCADORIAS
Em Novembro de 2019, o movimento total de
mercadorias foi de 2949 toneladas, ou seja, mais 150,3%
do que no período homólogo de 2018, quando o total de
mercadorias chegou a 1178 toneladas.

nov-18

UNID. TON

Carga
Convencional

1 892

Sacaria
Total

Variação 19/18
Abs.

%

1 178

714

60,6%

1 057

0

1 057

100,0%

2 949

1 178

1 771

150,3%

Do total de mercadorias movimentadas (2949 toneladas),
em Novembro de 2019, 100% foi movimentado por
navegações de cabotagem. Os navios de cabotagem
tiveram um aumento de 150,3% no fluxo de
movimentação de mercadorias. Em Novembro de 2018,
o volume de mercadorias movimentadas por navios de
cabotagem foi de 1178 toneladas, contra 2949 toneladas
em igual período de 2019.

Mês Novembro - Porto Furna: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

nov-19

O tipo de carga com maior movimentação no Porto da
Furna foi carga convencional. Em Novembro de 2019, o
total de carga geral movimentadas (1892 toneladas)
representava 64,2% do volume total de mercadorias.
Além disso, o volume movimentado em Novembro de
2019 foi superior em 60,6% ao do mês homólogo de 2018
(1178 toneladas).
As sacarias movimentadas (1057 toneladas), em
Novembro de 2019, tiveram um aumento de 100% em
relação ao período homólogo de 2018, onde não houve
movimentação.
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