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

OVERVIEW
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
em Cabo Verde, registou 484 escalas. Observou-se uma
redução de 22,8% em comparação com o período
homólogo de 2020 e uma variação positiva de 1,7% em
relação ao mês anterior.

Das 484 escalas de navios em Fevereiro de 2021, 32,2%
representam a quota de mercado do Porto Grande (156
escalas), 16,5%, do Praia (80 escalas), 13,8%, do Porto
Novo (67 escalas), 7,4%, do Porto Palmeira (36 escalas),
5,8%, do Porto Sal-Rei (28 escalas), 7,6%, do Porto Vale
Cavaleiros (37 escalas), 8%, do Porto Tarrafal (39 escalas),
5%, do Porto Furna (24 escalas) e 3,5%, do Porto Inglês
(17 escalas), conforme o gráfico seguinte.

*TVM: Taxa Variação Mensal; TVH: Taxa Variação Homóloga.
** Boletim Revisto em 30 de Março (Pág. 1, 4, 12 e 13)

Em relação ao número de passageiros, em Fevereiro de
2021, registou-se, em Cabo Verde, um total de 50 999
passageiros, representando menos 47,7% do que no
mesmo período do ano anterior e menos 19,8% em
relação à variação mensal.

Do total dos 50 999 passageiros nos portos de Cabo
Verde, 38,1% representa o movimento no Porto Grande
(19 420 passageiros) e 31,3%, o movimento no Porto
Novo (15 981 passageiros). O Porto da Praia teve uma
quota de mercado de 9,8% (5002 passageiros), o Porto de
Vale de Cavaleiros, 3,9% (1995 passageiros), o Porto de
Sal-Rei, 3,2% (1662 passageiros), o Porto Inglês, 3,4%
(1742 passageiros), o Porto do Tarrafal, 4% (2054
passageiros), o Porto de Palmeira, 4,2% (2139
passageiros) e o Porto da Furna, 2% (1004 passageiros),
conforme o gráfico seguinte.

Em Fevereiro de 2021, o movimento total de
mercadorias, nos portos de Cabo Verde, foi de 153 588
toneladas, menos 29,96% do que no período homólogo
de 2020 e menos 12,9% do que no mês anterior.

Em relação à movimentação de contentores nos portos
de Cabo Verde, registaram-se 5619 TEU, o que
corresponde a menos 19,8% do que no mesmo período
de 2020 e menos 1,3% do que no mês anterior.

Do total das 153 588 toneladas de mercadorias
movimentadas em Cabo Verde, 43,9% representa o Porto
Grande (67 449 ton), 34,1%, o Porto Praia (52 357 ton),
3,8%, o Porto da Palmeira (5847 ton), 2,4%, o Porto SalRei (3706 ton), 9,1%, o Porto Novo (13 921 ton), 2,8%, o
Porto de Vale de Cavaleiros (4207 ton), 2,1%, o Porto do
Tarrafal (3284 ton), 0,9%, o Porto da Furna (1367 ton) e,
por fim, 0,9%, o Porto Inglês (1449 ton), conforme o
gráfico seguinte.

Do total dos 5619 contentores (TEU) movimentados em
Fevereiro de 2021, 68,6% representa a quota de
participação do Porto da Praia (3855 TEU), 25%, do Porto
Grande (1410 TEU), 3,6%, do Porto da Palmeira (204
TEU), 1,6%, do Porto Vale de Cavaleiros (89 TEU), 0,9%,
do Porto Sal-Rei (49 TEU), 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 Fevereiro de 2021,
no Porto Novo, registou 67 escalas, ou seja, menos 33%
em comparação com o período homólogo de 2020,
quando se obteve uma movimentação total de 100
escalas.

Os navios de granel líquido atingiram 4 escalas em
Fevereiro de 2021, menos 20% do que em igual período
de 2020. A sua quota de mercado no Porto Novo, em
Fevereiro de 2021, foi de 6%.

A movimentação de passageiros (desembarcados e
embarcados) no Porto Novo distribuiu-se da seguinte
maneira:
passageiros desembarcados – 8095 passageiros, ou seja,
menos 47,2% do que no mesmo período do ano anterior
(15 321 passageiros); e

Mês Fevereiro - Porto Novo: Movimento Navios – Tipo
Navio
fev/21

fev/20

Variação 21/20

passageiros embarcados – 7886 passageiros,
equivalente a uma redução de 48% em relação a 2020 (15
168 passageiros).

Portos
Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Ro-Ro

57

89

-32

Carga Geral

6

6

0

0,0%

Granel Líquido

4

5

-1

-20,0%

TOTAL

67

100

-33

-33,0%

-36,0%

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, 98,5%
dos navios que circulou pelo Porto Novo foram de
cabotagem (66 escalas) e 1,5% de longo curso (1 escala).

Dessas 67 escalas de navios em Fevereiro de 2021, 57
navios eram do tipo roll-on/roll-off, representando
85,1% 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 89 escalas, ou seja, no mês
de Fevereiro de 2021, houve uma redução de 36%
quando comparado com o período homólogo de 2020.

homólogo de 2020, em que o total de mercadorias
chegou a 10 256 toneladas.

desembarque – 9098 toneladas, ou seja, mais 28,2% do
que no período homólogo de 2020, quando se
desembarcaram 7094 toneladas;
No período em análise, no Porto Novo, 100% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off. No mês
de Fevereiro de 2021, houve uma redução de 47,6% de
passageiros em navios roll-on/roll-off, conforme gráfico e
tabela abaixo.

embarque – 4809 toneladas, equivalente a um aumento
de 52,1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
em que se embarcaram 3162 toneladas;
Baldeação Porão/Porão – 12 toneladas, 100% a mais em
relação ao mesmo período do ano anterior; e
Baldeação Porão/Cais/Porão – 2 toneladas, 100% a mais
em relação ao mesmo período do ano anterior.

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, verifica-se,
conforme o gráfico abaixo, que, em Fevereiro de 2021, o
total foi de 15 981 passageiros, o que representa uma
redução de 47,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registou 30 489 passageiros.

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

Em Fevereiro de 2021, registaram-se 6 escalas de navios
de carga geral, a mesma quantidade em relação ao
período homólogo (6 escalas). Ainda em Fevereiro de
2021, os navios de carga geral representaram, no Porto
Novo, 8,9% da quota de mercado.

Variação 21/20

Portos

fev/21

fev/20

Ro-Ro

15 981

30 489 -14 508

-47,6%

TOTAL

15 981

30 489 -14 508

-47,6%

Abs.

%

3. MERCADORIAS
Em Fevereiro de 2021, o movimento total de mercadorias
foi de 13 921 toneladas, 35,7% a mais do que no período

2

O tipo de carga com maior movimentação no Porto Novo
foi a carga convencional. Em Fevereiro de 2021, o total
de cargas convencionais movimentadas (13 314
toneladas) representava 95,6% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado foi
superior em 57,2% ao do mês homólogo (8470
toneladas).
Os granéis líquidos movimentados (560 toneladas), em
Fevereiro de 2021, representavam 4% do volume total de
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carga movimentada. E, comparado ao período homólogo
(710 toneladas), houve uma redução no fluxo de 21,1%,
conforme gráfico e tabela abaixo.

homólogo de 2020, quando se obteve um total de 200
escalas.

menos 8,3% em 2021. A quota de mercado que os navios
de carga geral representaram no Porto Grande em
Fevereiro de 2021 foi de 21,1%.
Mês Fevereiro - Porto Grande: Movimento Navios – Tipo
Navio
fev/21
Portos

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

fev/21 fev/20
UNID. TON

Variação 21/20
Abs.

%

Carga
Convencional

13 314

8 470

4 844

57,2%

Granel Líquido

560

710

-150

-21,1%

47

45

2

4,4%

0

1 031

-1 031

-100,0%

Carga
contentorizada
Sacaria
Total

13 921 10 256

3 665

Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
desembarque e embarque –, em Fevereiro de 2021,
distribuíram-se da seguinte maneira:
Em Fevereiro de 2021, 71 das 156 escalas de navios foram
do tipo roll-on/roll-off, o que representa 45,5% do
movimento total de navios. Em relação ao mesmo
período do ano anterior, o volume de navios roll-on/rolloff foi de 100 navios, ou seja, no mês de Fevereiro de
2021, houve uma redução de 29% em comparação com o
período homólogo.

desembarque – 4 TEU, isto é, 20% a menos quando
comparado a Fevereiro de 2020 (5 TEU); e
embarque – 4 TEU, isto é, 100% a mais quando
comparado a Fevereiro de 2020 (2 TEU).

35,7%

Do total de mercadorias movimentadas (13 921
toneladas), em Fevereiro de 2021, no Porto Novo, 100%
foi movimentado por navegações de cabotagem (13 921
toneladas).
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 52,7%
no fluxo de movimentação de mercadorias, já que, em
Fevereiro de 2020, o volume de mercadorias
movimentadas por navios de cabotagem foi de 9114
toneladas.

fev/20

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Roll-On Roll-Off
Carga Geral

71
33

100
36

-29
-3

-29,0%
-8,3%

Granel Líquido

12

19

-7

-36,8%

Pesca

19

24

-5

-20,8%

Contentores

7

10

-3

-30,0%

Cruzeiros

1

2

-1

-50,0%

Transporte Esp.

1

1

0

0,0%

Navio Militar

0

2

-2

-100,0%

Navios Recreio

0

2

-2

-100,0%

Diversos

3

1

2

200,0%

Estrut. Diversas

0

1

-1

-100,0%

Graneis Sólidos

7

1

6

600,0%

Passageiros

2

0

2

100,0%

Rebocadores

0
156

1
200

-1

-100,0%

-44

-22,0%

TOTAL

Os navios de granel líquido alcançaram 12 escalas em
Fevereiro de 2021, 36,8% a menos quando comparado
com Fevereiro de 2020. A quota de mercado dos navios
de granel líquido no Porto Grande em 2021 foi de 7,7%.

Todos os navios que movimentaram contentores (TEU)
no Porto Novo foram navios de cabotagem. Foram
movimentados 8 TEU em Fevereiro de 2021, 14,3% a
mais que o mesmo período de 2020.

II. PORTO GRANDE
3.1 Contentores

1. NAVIOS

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 8 TEU em Fevereiro de 2021, 14,3% a mais que o
mesmo período de 2020 (7 TEU).

A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto Grande, registou 156 escalas, o que equivale a
uma redução de 22% em comparação com o período

Ainda em Fevereiro de 2021, os navios de carga geral
fizeram 33 escalas, enquanto, no período homólogo de
2020, esse número chegou a 36 escalas, o que equivale a

3

Em Fevereiro de 2021, os navios de pesca realizaram 19
escalas, 20,8% menos que o período homólogo de 2020
(24 escalas). Os navios de pesca representaram, em
Fevereiro de 2021, 12,2% do total da movimentação de
navios.
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Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto Grande, no
Mindelo, foi de cabotagem. Do total das 156 escalas,
66,7% dos navios eram de cabotagem (104 escalas),
enquanto os 33,3% restantes representavam navios de
longo curso (52 escalas). Em Fevereiro de 2020, 71,5%
das 200 escalas registadas no Porto Grande eram de
navios de cabotagem (143 escalas), enquanto 28,5% (57
escalas) eram de navios de longo curso.

Em Fevereiro de 2021, analisando o gráfico acima,
verifica-se que, no período em análise, o fluxo de navios
de cabotagem reduziu 27,3% em relação ao mesmo
período de 2020. E os navios de longo curso tiveram uma
redução de 8,8%.

passageiros embarcados – 9467 passageiros, o que
equivale a uma redução de 43,5% em relação a 2020 (16
769 passageiros).

3. MERCADORIAS
Em Fevereiro de 2021, o movimento total de mercadorias
foi de 67 449 toneladas, 20,7% a menos do que no
período homólogo de 2020, em que o total de
mercadorias chegou a 94 168 toneladas.

passageiros em Transito – 929 passageiros, o que
equivale a uma redução de 58,9% em relação a 2020
(2260 passageiros).

No período em análise, no Porto Grande, 95,3% dos
passageiros circularam em navios roll-on/roll-off, 0,1%
circularam em navios de carga geral e 4,6% em navios de
passageiros de cruzeiros.

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque –48 442 toneladas, ou seja, 33,1% inferior
ao período homólogo de 2020, em que se
desembarcaram 72 432 toneladas;
embarque – 18 966 toneladas, o que se traduz por uma
redução de 12,7% em relação ao mesmo período do ano
anterior, em que se embarcaram 21 736 toneladas;

No mês de Fevereiro de 2021, houve uma redução de
43,8% de passageiros em navios roll-on/roll-off, uma
redução de 99,7% de passageiros em navios de carga
geral e uma redução de 60,1% em passageiros de navios
cruzeiros, conforme a tabela abaixo.

Baldeação Porão/Cais/Porão – 22 toneladas, 100% a
mais em relação ao mesmo período do ano anterior; e
Baldeação Porão/Porão – 20 toneladas, 100% a mais em
relação ao mesmo período do ano anterior.

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

fev/21

fev/20

Variação 21/20
Abs.

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito) no Porto Grande distribuiu-se
da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 9024 passageiros, isto é,
registou-se uma redução de 46,1% em relação a
Fevereiro de 2020 (16 754 passageiros);

As cargas convencionais movimentadas (20 547
toneladas), em Fevereiro de 2021, representaram 30,5%
do volume total de carga movimentada. No mesmo
período do ano anterior, o volume de carga convencional
movimentada foi de 12 999 toneladas, ou seja, em 2021,
houve um aumento no fluxo de carga geral de 58,1%.
Em Fevereiro de 2021, a carga contentorizada
movimentada (12 945 toneladas) teve uma redução de
26,7% em relação ao período homólogo de 2020,
representando 19,2% do volume total de cargas
movimentadas.

2. PASSAGEIROS
Conforme o gráfico abaixo, em Fevereiro de 2021,
registou-se um total de 19 420 passageiros, isto é, menos
45,7% do que no mesmo período do ano anterior, em que
se movimentaram 35 783 passageiros.

Fevereiro de 2021 foi inferior em 47,5% ao do mês
homólogo.

Roll-on Roll-off
Carga Geral
Pass. de Cruzeiro
TOTAL

18 514

32 948 -14 434

%
-43,8%

2

572

-570

-99,7%

904

2 263

-1 359

-60,1%

19 420

35 783 -16 363

O tipo de carga mais movimentado no Porto Grande, em
Fevereiro de 2021, foi granel líquido, com o total de 27
819 toneladas, representando 41,2% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em

-45,7%

4

Mês Fevereiro - Porto Grande: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Variação 21/20

Grupos de
Mercadorias

fev/21 fev/20

Granel Líquido

27 819 52 962 -25 143

-47,5%

Carga
Convencional

20 547 12 999

7 548

58,1%

Carga
Contentorizada

12 945 17 652 -4 707

-26,7%

Pescado

3 665

1 453

2 212

152,2%

Granel Solido

2 474

0

2 474

100,0%

Total

67 450 85 066 -17 616

UNID. TON

Abs.

%

-20,7%
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Do total de mercadorias movimentadas (67 449
toneladas), em Fevereiro de 2021, 66,1% foi
movimentado por navegações de longo curso e 33,9%,
por navegações de cabotagem.
Os navios de cabotagem tiveram um aumento de 16,9%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto
Grande, uma vez que o volume de mercadorias
movimentadas por esses navios foi de 22 833 toneladas
em Fevereiro de 2021, contra 19 535 toneladas em
Fevereiro de 2020.

embarque – 692 TEU, equivalente a uma redução de
27,6% de TEU em comparação com o período homólogo
de 2020 (956 toneladas);

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, 97,4%
das escalas de navios que circularam pelo Porto de
Tarrafal foram de cabotagem (38 escalas) e 2,6% em
navios longo curso (1 escala).

III. PORTO DO TARRAFAL
1. NAVIOS

desembarque – 691 TEU, ou seja, menos 11,7% quando
comparado com Fevereiro de 2020 (783 TEU).

A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto do Tarrafal, registou 39 escalas, isto é, menos
7,1% do que no período homólogo, quando se obteve
uma movimentação total de 42 escalas.

Baldeação Porão/Porão – 1 TEU, ou seja, mais 100%
quando comparado com Fevereiro de 2020;
Baldeação Porão/Cais/Porão – 7 TEU, ou seja, mais 250%
quando comparado com Fevereiro de 2020 (2 TEU); e

2. PASSAGEIROS

trânsito – 19 TEU, ou seja, mais 100% quando comparado
com Fevereiro de 2020.

Em Fevereiro de 2021, os navios de longo curso tiveram
uma redução de 40,2% no fluxo de mercadorias
movimentadas (em toneladas), em relação ao período
homólogo de 2020. Em Fevereiro de 2020, o fluxo de
mercadorias foi de 74 633 toneladas, enquanto, em 2021,
no mesmo período, o fluxo de mercadorias chegou a 44
616 toneladas.

3.1 Contentores

Das 39 escalas, em Fevereiro de 2021, 15 foram de navios
de carga geral, representando 38,5% em relação ao
movimento total de navios. No mesmo período do ano
anterior, o volume de navios de carga geral foi de 25
escalas, ou seja, houve menos 40% em Fevereiro de 2021.

Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto Grande foram os navios de longo curso. Foram
movimentados 1211 TEU em navios de longo curso em
Fevereiro de 2021, enquanto, em Fevereiro de 2020, o
volume de contentores movimentados chegou a 1678
TEU, o que representa uma redução de 27,8%.

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 1410 TEU, 19% a menos do que no mesmo período de
2020, quando se movimentaram 1741 TEU.

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

Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque e desembarque–, em Fevereiro de 2021,
distribuíram-se da seguinte maneira:

Em relação aos navios de cabotagem responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), em Fevereiro de
2021, movimentaram 199 TEU, enquanto, no período
homólogo de 2020, esses navios movimentaram 63
contentores (TEU), o que equivale a um aumento de
215%.

fev/21

fev/20

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Carga Geral

15

25

-10

-40,0%

Ro-Ro

22

15

7

46,7%

Granel Líquido

2
39

2
42

0

0,0%

-3

-7,1%

TOTAL

Os navios de Roll-on Roll-off executaram 22 escalas em
Fevereiro de 2021, 46,7% a mais que o período homólogo
(15 escalas). A quota de mercado dos navios de Roll-on
Roll-off no Porto Tarrafal em Fevereiro de 2021 foi de
56,4%.
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Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Fevereiro de 2021, o total foi de 2054
passageiros, isto é, menos 41,6% do que no mesmo
período de 2020, quando se movimentaram 3517
passageiros.

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto do Tarrafal,
distribuiu-se da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 648 passageiros, ou seja,
42,7% a menos do que no mesmo período do ano
anterior (1131 passageiros);
passageiros embarcados – 515 passageiros, o que
equivale a uma redução de 51,5% em relação a 2020
(1061 passageiros); e
passageiros em trânsito – 891 passageiros, isto é, menos
32,7% do que no mesmo período do ano anterior (1325
passageiros).
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Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:

No período em análise, no Porto do Tarrafal, 99,8% dos
passageiros circularam em navios Roll-on Roll-off e 0,2%
circularam em navios de carga geral.

Mês Fevereiro - Porto Tarrafal: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

desembarque – 2943 toneladas, ou seja, 33,1% superior
ao período homólogo de 2020, em que se
desembarcaram 2211 toneladas;

fev/21 fev/20
UNID. TON

Variação 21/20
Abs.

%

Carga
Convencional

2 993

1 309

1 684

Granel Líquido

200

242

-42

-17,4%

embarque – 287 toneladas, equivalente a um aumento
de 26,4% em relação ao mesmo período do ano anterior,
quando se embarcaram 227 toneladas; e

Granel Sólido

80

0

80

100,0%

Sacaria

0

872

-872

-100,0%

12

15

-3

-20,0%

Baldeação Porão/Cais/Porão – 54 toneladas, 100% em
relação ao mesmo período do ano anterior.

Total

3 285

2 438

847

34,7%

Carga
Contentorizada

128,6%

Do total de mercadorias movimentadas (3285 toneladas),
em Fevereiro de 2021, 57,8% foi movimentado por
navegações de cabotagem e 42,2% em navios longo
curso.

Carga Geral
Ro-Ro
TOTAL

Variação 21/20

fev/21

fev/20

3

747

-744

-99,6%

2 051
2 054

2 770
3 517

-719

-26,0%

-1 463

-41,6%

Abs.

%

3. MERCADORIAS
Em Fevereiro de 2021, o movimento total de mercadorias
foi de 3284 toneladas, ou seja, mais 34,7% do que no
período homólogo de 2020, em que o total de
mercadorias chegou a 2438 toneladas.

Das 36 escalas de navios em Fevereiro de 2021,
registaram-se 12 escalas de navios de carga geral, 20%
mais em relação ao período homólogo (10 escalas). Dessa
forma, os navios de carga geral representaram, no Porto
Palmeira, 33,3% da quota de mercado.
Os navios Roll-on Roll-off movimentaram 15 escalas de
navios, 6,3% menos em relação ao período homólogo (16
escalas).

Mês Fevereiro - Porto Tarrafal: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

redução de 23,4% em comparação com o período
homólogo de 2020, que obteve um total de 47 escalas.

O tipo de carga mais movimentado no Porto do Tarrafal
foi carga convencional. Em Fevereiro de 2021, o total de
carga geral movimentada (2993 toneladas) representava
91,1% do volume total de mercadorias. Além disso, o
volume movimentado em Fevereiro de 2021 foi superior
em 128,6% ao mês homólogo de 2020 (1309 toneladas).

As cargas movimentadas em navios de cabotagem
tiveram um aumento de 21,2% no fluxo de
movimentação de mercadorias no Porto de Tarrafal, uma
vez que o volume de mercadorias movimentadas por
esses navios foi de 1898 toneladas em Fevereiro de 2021,
contra 1566 toneladas em Fevereiro de 2020. Os navios
de longo curso tiveram um aumento de 58,9% no fluxo
de mercadorias movimentadas (em toneladas) em
relação ao período homólogo. Em Fevereiro de 2020, o
fluxo de mercadorias foi de 872 toneladas, quando, em
2021, no mesmo período, o fluxo de mercadorias foi de
1386 toneladas.

A carga contentorizada movimentada (12 toneladas), em
Fevereiro de 2021, teve uma redução de 20% em relação
ao período homólogo de 2020 (15 toneladas). Os granéis
líquidos movimentados (200 toneladas), em Fevereiro de
2021, tiveram uma redução de 17,4% em relação ao
período homólogo de 2020 (242 toneladas).

IV. PORTO DA PALMEIRA
1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto da Palmeira, registou 36 escalas, ou seja, uma

6

Registaram-se ainda 3 escalas de navios de Contentores,
57,1% menos em relação ao período homólogo (7
escalas). Dessa forma, os navios Contentores
representaram 8,3% da quota de mercado.
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Os navios de Granel Líquido registaram 3 escalas em
Fevereiro de 2021, enquanto, no período homólogo de
2020, esse número chegou a 10 navios, isto é, houve 70%
a menos em 2021. Os navios de Granel Líquido
representavam, assim, 8,3% da quota de mercado no
Porto da Palmeira em Fevereiro de 2021.

passageiros foi de 2139, 25,8% a menos que no período
homólogo (2882 passageiros).

Em Fevereiro de 2021, houve uma redução de 48,9% na
quantidade de passageiros em navios de Roll-on Roll-off
e um aumento de 152,3% em passageiros de navios de
carga geral, conforme a tabela abaixo.
Mês Fevereiro - Porto Palmeira: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio

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

fev/21

fev/20

Carga Geral

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.

Roll-on Roll-off

%

Carga Geral

12

10

2

20,0%

Granel Líquido

3

10

-7

-70,0%

Roll-on Roll-off

15

16

-1

-6,3%

Contentores

3

7

-4

-57,1%

Est. Diversas

0

1

-1

-100,0%

Diversos

3
36

3
47

0

0,0%

-11

-23,4%

TOTAL

Portos

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto da Palmeira
era de cabotagem. Do total das 36 escalas, 91,6% dos
navios eram de cabotagem (33 escalas), enquanto os
restantes 8,3% eram navios de longo curso (3 escalas).
Em Fevereiro de 2020, do total das 47 escalas de navios
no Porto da Palmeira, 78,7% era de navios de cabotagem
(37 escalas), enquanto 21,3% (10 escalas) era de navios
de longo curso.

TOTAL

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

fev/21

fev/20

Variação 21/20
Abs.

%

835

331

504

152,3%

1 304
2 139

2 551
2 882

-1 247

-48,9%

-743

-25,8%

3. MERCADORIAS
Em Fevereiro de 2021, o movimento total de mercadorias
foi de 5847 toneladas, isto é, menos 80,5% do que no
período homólogo de 2020, quando o total de
mercadorias chegou a 30 058 toneladas.

passageiros desembarcados – 960 passageiros, isto é,
um registo de 35,6% a menos do que em Fevereiro de
2020 (1490 passageiros);

embarque – 1760 toneladas, o que equivale a uma
redução de 54% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando se embarcaram 3829 toneladas; e
Baldeação Porão/Cais/Porão – 3 toneladas, 100% a mais
que o período homólogo.
O tipo de carga com maior movimentação no Porto da
Palmeira foi as cargas convencionais. Em Fevereiro de
2021, o total de cargas gerais movimentadas (3351
toneladas) representava 57,3% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Fevereiro de 2021 foi superior em 65,3% ao do mês
homólogo de 2020 (2027 toneladas).
Em Fevereiro de 2021, as cargas contentorizadas (1238
toneladas) tiveram uma redução de 79,3% em relação ao
período homólogo de 2020 (5984 toneladas). A sua quota
de mercado em relação ao volume total de cargas
movimentadas era de 21,2%.

passageiros embarcados – 1101 passageiros, ou seja,
houve uma redução de 16% em relação a 2020 (1311
passageiros); e
passageiros em trânsito – 78 passageiros, ou seja, houve
uma redução de 3,7% em relação a 2020 (81 passageiros).

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, no Porto da
Palmeira, em Fevereiro de 2021, distribuíram-se da
seguinte maneira:

Verifica-se, no gráfico acima, no período em análise, que
o fluxo de navios de cabotagem reduziu 10,8% em
relação ao mesmo período de 2020, enquanto os navios
de longo curso tiveram uma redução de 70%.

No período em análise, no Porto da Palmeira, 39% dos
passageiros circularam em navios de carga geral e 61%
circularam em navios Roll-on Roll-off.

Mês Fevereiro - Porto Palmeira: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga

desembarque – 4084 toneladas, ou seja, 84,4% inferior
ao período homólogo de 2020, em que se
desembarcaram 26 229 toneladas;

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Fevereiro de 2021, o total de

Grupos de
Mercadorias

fev/21 fev/20

Granel Líquido

1 258

18 122 -16 864

-93,1%

1 238

5 984

-4 746

-79,3%

3 351

2 027

1 324

65,3%

3 925

-3 925

-100,0%

30 058 -24 211

-80,5%

Carga
Contentorizada
Carga
Convencional
Sacaria
Total
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UNID. TON

0
5 847

Variação 21/20
Abs.

%
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Os granéis líquidos movimentados (1258 toneladas), em
Fevereiro de 2021, representavam 21,5% do volume total
de cargas movimentadas. No mesmo período do ano
anterior, o volume de granéis líquidos movimentados era
de 18 122 toneladas, ou seja, em 2021, houve uma
redução no fluxo de 93,1%.
Do total de mercadorias movimentadas (5847 toneladas),
em Fevereiro de 2021, 89,1% foi movimentado por
navegações de cabotagem e 10,9% por navegações de
longo curso.
Os navios de cabotagem tiveram uma redução de 44,7%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto da
Palmeira. Em Fevereiro de 2020, o volume de
mercadorias movimentadas por navios de cabotagem foi
de 9431 toneladas, contra 5212 toneladas em 2021.

Os navios de longo curso tiveram uma redução de 96,9%
no fluxo de mercadorias movimentadas (em toneladas)
em relação ao período homólogo de 2020. Em Fevereiro
de 2020, o fluxo de mercadorias foi de 20 627 toneladas,
quando, em 2021, no mesmo período, o fluxo de
mercadorias foi de apenas 635 toneladas.

Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
desembarque e embarque –, em Fevereiro de 2021,
distribuíram-se da seguinte maneira:

V. PORTO DE SAL-REI
1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto de Sal-Rei, registou 28 escalas, isto é, houve
uma redução de 42,9% em relação ao período homólogo
de 2020, que obteve uma movimentação total de 49
escalas.

desembarque – 113,5 contentores (TEU), o que equivale
a menos 74% quando comparado com Fevereiro de 2020
(437 TEU); e

Em Fevereiro de 2021, registou-se a movimentação de 8
navios Roll-on Roll-off, enquanto, no período homólogo
de 2020, esse número se fixou em 28 navios, ou seja,
houve menos 71,4% em 2021. A quota de mercado dos
navios Roll-on Roll-off era de 28,6% em Fevereiro de
2021, no Porto de Sal-Rei.
Mês Fevereiro - Porto Sal-Rei: Movimento Navios – Tipo
Navio

embarque – 90,5 contentores (TEU), o que representa
uma redução de 86,4% de contentores (TEU) em
comparação com o período homólogo de 2020 (668 TEU).

Portos
Contentores

Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto da Palmeira foram os navios de cabotagem. Foram
movimentados 109 TEU em navios de cabotagem em
Fevereiro de 2021, enquanto, em fevereiro de 2020, o
volume de contentores movimentados chegou a 240
TEU, o que representa uma decréscimo de 54,6% em
2021.

Das 28 escalas em Fevereiro de 2021, 3 foram de navios
de contentores, 57,1% menos que em Fevereiro de 2020
(7 escalas). A sua quota de mercado de Fevereiro de 2021
foi de 10,7% em relação ao movimento total de navios.
Os navios de carga geral fizeram 13 escalas em Fevereiro
de 2021, enquanto, no período homólogo de 2020, esse
número se cifrou em 5 navios, ou seja, houve mais 160%
em 2021. A quota de mercado dos navios de carga geral,
em Fevereiro de 2021, no Porto de Sal-Rei, foi de 46,4%.

3.1 Contentores
Em relação à movimentação de contentores, registaramse 204 contentores (TEU), ou seja, menos 81,5% do que
no mesmo período de 2020, quando se movimentaram
1105 contentores (TEU).

Os navios de granel líquido executaram 1 escala em
Fevereiro de 2021, 83,3% menos que Fevereiro de 2020.
A quota de mercado dos navios de granel líquido no Porto
de Sal-Rei, em Fevereiro de 2021, foi de 3,6%.

fev/21

fev/20

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

3

7

-4

Ró-Ró

8

28

-20

-71,4%

Carga Geral

13

5

8

160,0%

Granel Líquido

1

6

-5

-83,3%

Diversos

3
28

3
49

0

0,0%

-21

-42,9%

TOTAL

-57,1%

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto de Sal-Rei era
de cabotagem. Do total das 28 escalas, 85,7% dos navios
eram de cabotagem (24 escalas), enquanto os 14,3%
restantes eram navios de longo curso (4 escalas). Em
Fevereiro de 2020, do total das 49 escalas de navios no
Porto de Sal-Rei, 83,7% era de navios de cabotagem (41
escalas), enquanto 16,3% (8 escalas) era de navios de
longo curso.

Em relação aos navios de longo curso responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), verificou-se que,
em Fevereiro de 2021, movimentaram 95 TEU, enquanto,
no período homólogo de 2020, esses navios
movimentaram 865 contentores (TEU), registando-se,
assim, uma redução de 89% em 2021.
Em Fevereiro de 2021, houve uma redução do fluxo de
navios, quando comparado com o período homólogo de
2020. Analisando o gráfico acima, verifica-se que, no
período em análise, o fluxo de navios de cabotagem
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reduziu 41,5% em relação ao mesmo período de 2020 e
50% de redução em navios de longo curso.

desembarque – 2648 toneladas, o equivalente a 67,1% a
menos do que no período homólogo de 2020, em que se
desembarcaram 8057 toneladas;

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros em Fevereiro de
2021, registou-se, conforme o gráfico abaixo, o total de
1662 passageiros, isto é, houve menos 54,5% do que no
mesmo período do ano anterior, cujo movimento foi de
3651 passageiros.

embarque – 956 toneladas, isto é, houve um aumento de
28% em relação ao mesmo período do ano anterior, em
que se embarcaram 747 toneladas; e
Mês Fevereiro - Porto Sal-Rei: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

fev/21

fev/20

Variação 21/20
Abs.

%

Carga Geral

1 320

194

1 126

580,4%

Roll-on Roll-off

342
1 662

3 457
3 651

-3 115

-90,1%

-1 989

-54,5%

TOTAL

Baldeação – 102 toneladas, isto é, 100% a mais em
relação ao mesmo período do ano anterior.
O tipo de carga com maior movimentação no Porto de
Sal-Rei foi a carga convencional. Em Fevereiro de 2021, o
total de cargas gerais movimentadas (2869 toneladas)
representava 77,4% do volume total de mercadorias.
Além disso, o volume movimentado em Fevereiro de
2021 foi superior em 199,8% ao do mês homólogo.

Também em Fevereiro de 2021, houve um aumento de
580,4% na quantidade de passageiros em navios de carga
geral e uma redução de 90,1% em passageiros de navios
Roll-on Roll-off, conforme a tabela acima.
A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto de Sal-Rei,
distribuiu-se da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 489 passageiros, isto é, o
equivalente a menos 36,2% do que no mesmo período do
ano anterior (767 passageiros);

Rei. No mesmo período do ano anterior, o volume de
cargas contentorizadas movimentadas era de 3290
toneladas, ou seja, em 2021, registou-se uma redução de
85,3% no fluxo.
Do total de mercadorias movimentadas (3706 toneladas),
em Fevereiro de 2021, 61,9% foi movimentado por
navegações de cabotagem e 38,1% por navegações de
longo curso.
Os navios de cabotagem tiveram uma redução de 51,6%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto de
Sal-Rei. Em Fevereiro de 2020, o volume de mercadorias
movimentadas por navios de cabotagem foi de 4745
toneladas, quando, em Fevereiro de 2021, foi de 2296
toneladas.

Os granéis líquidos movimentados (354 toneladas), em
Fevereiro de 2021, sofreram uma redução de 82,7% em
relação ao período homólogo de 2020, representando
9,5% do volume total de cargas movimentadas.

3. MERCADORIAS
Em Fevereiro de 2021, o movimento total de
mercadorias foi de 3706 toneladas, 57,9% a menos do
que no período homólogo de 2020, quando o total de
mercadorias atingiu 8804 toneladas.

Os navios de longo curso sofreram uma redução de
65,3% no fluxo de mercadorias movimentadas (em
toneladas) em relação ao período homólogo de 2020. Em
Fevereiro de 2020, o fluxo de mercadorias foi de 4059
toneladas, quando, no mesmo período de 2020, este
atingiu 1410 toneladas.

passageiros embarcados – 531 passageiros, ou seja,
houve uma redução de 34,9% em relação a 2020 (816
passageiros); e

Mês Fevereiro - Porto Sal-Rei: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga

passageiros em trânsito – 642 passageiros, a menos
68,9% do que no mesmo período do ano anterior (2068
passageiros).

Grupos de
Mercadorias

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:

UNID. TON

Variação 21/20
Abs.

%

Carga
Contentorizada

483

3 290

-2 807

Granel Líquido

354

2 051

-1 697

-82,7%

Sacaria
Carga
Convencional

0

2 506

-2 506

-100,0%

Total

No período em análise, no Porto de Sal-Rei, 79,4% dos
passageiros circularam em navios de carga geral e 20,6%
em navios Roll-on Roll-off. No mês de Fevereiro de 2021,
o Porto de Sal-Rei não recebeu navios de cruzeiro.

fev/21 fev/20

-85,3%

2 869

957

1 912

199,8%

3 706

8 804

-5 098

-57,9%

As cargas contentorizadas movimentadas (483
toneladas), em Fevereiro de 2021, representavam 13%
do volume total de cargas movimentadas no Porto de Sal-
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3.1 Contentores
Em relação à movimentação de contentores, em
Fevereiro de 2021, no Porto de Sal-Rei, movimentaramse 48,5 TEU, 84,3% a menos do que no mesmo período
de 2020, em que se registou um movimento de 309 TEU.
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Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque e desembarque –, em Fevereiro de 2021,
distribuíram-se da seguinte maneira:

VI. PORTO INGLÊS
1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto Inglês, registou 17 escalas, 5,6% a menos que no
período homólogo de 2020 (18 escalas).

Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico seguinte, em Fevereiro de 2021, o total foi de
1742 passageiros, 49,9% a menos do que no mesmo
período do ano anterior, quando se registaram 3479
passageiros.

embarque – 24 TEU, equivalente a uma redução de
82,6% de contentores (TEU) em comparação com o
período homólogo de 2020 (138 TEU);
desembarque – 20 TEU, isto é, 88,3% a menos quando
comparado com Fevereiro de 2020 (171 TEU); e
Baldeação – 5 TEU, isto é, 100% a mais quando
comparado com Fevereiro de 2020.
Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto de Sal-Rei foram os navios de longo curso. Foram
movimentados 30 TEU em navios de longo curso, em
Fevereiro de 2021, enquanto, em Fevereiro de 2020, o
volume de contentores movimentados chegou a 135
TEU, o que representa uma redução de 77,8%.

2. PASSAGEIROS
Mês Fevereiro - Porto Inglês: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Variação 21/20

Portos

fev/21

fev/20

Carga Geral

1 742

3 479

-1 737

-49,9%

TOTAL

1 742

3 479

-1 737

-49,9%

Abs.

%

No período em análise, no Porto Inglês, 100% dos
passageiros circularam em navios de carga geral,
conforme tabela e gráfico acima.
Das 17 escalas em Fevereiro de 2021, 94,1% foram de
navios de carga geral (16 escalas) e 5,9% de navio
contentor (1 escalas), conforme gráfico e tabela abaixo.

3. MERCADORIAS

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

Em Fevereiro de 2021, o movimento total de
mercadorias foi de 1449 toneladas, 8,9% mais que no
período homólogo de 2020, quando o total de
mercadorias chegou a 1330 toneladas.

Mês Fevereiro - Porto Inglês: Movimento Navios – Tipo
Navio

Em relação aos navios de cabotagem responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), em Fevereiro de
2021, movimentaram 19 TEU, enquanto, no período
homólogo de 2020, esses navios movimentaram 174
contentores (TEU), ou seja, registou-se uma redução de
89%.

Portos
Carga Geral

fev/21

fev/20

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.
16

18

%

-2

-11,1%

Contentores

1

0

1

100,0%

TOTAL

17

18

-1

-5,6%

passageiros desembarcados – 849 passageiros, ou seja,
menos 48,3% do que no mesmo período do ano anterior
(1641 passageiros); e

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, 94,1%
das escalas no Porto Inglês foram realizadas por navios
de cabotagem (16 escalas), 11,1% a menos que o período
homólogo de 2020 (16 escalas).

passageiros
embarcados
–
893
passageiros,
correspondendo a uma redução de 51,4% em relação a
igual período de 2020 (1838 passageiros).
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Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque – 1108 toneladas, ou seja, menos 2,9% em
relação ao período homólogo de 2020, em que se
desembarcaram 1141 toneladas;
embarque – 330 toneladas, o que representa um
aumento de 75,5% em relação ao mesmo período do ano
anterior (188 toneladas); e
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Baldeação – 11 toneladas, o que representa um aumento
de 100% em relação ao mesmo período do ano anterior.

3.1 Contentores

VII. PORTO DA PRAIA

Em relação à movimentação de contentores, em
Fevereiro de 2021, no Porto Inglês, 4 TEU foram
movimentados, 20% a mais em relação ao mesmo
período de 2020 (5 TEU).

96,5% das cargas movimentadas no Porto Inglês foram
cargas convencionais. Em Fevereiro de 2021, o total de
cargas convencionais movimentadas (1399 toneladas) foi
superior em 65% ao do mês homólogo (848 toneladas).

representavam, em Fevereiro de 2021, 28,75% da quota
de mercado.

1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto da Praia, registou 80 escalas, o que representa
uma redução de 15,8% em comparação com o período
homólogo de 2020, em que se obteve o total de 95
escalas.

O tipo de movimentação de contentores (desembarque
e embarque), em Fevereiro de 2021, distribuiu-se da
seguinte maneira:
Embarque – 1 TEU, isto é, 50% a menos quando
comparado com Fevereiro de 2020 (2 TEU);
Mês Fevereiro - Porto Inglês: Movimento de Mercadorias
por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias
Carga
Convencional

fev/21 fev/20
UNID. TON
1 399

848

Variação 21/20
Abs.
551

%
65,0%

Sacaria

0

482

-482

-100,0%

Carga
Contentorizada

50

0

50

100,0%

Total

1 449

1 330

Desembarque – 3 TEU, isto é, a mesma quantidade
quando comparado com Fevereiro de 2020 (3 TEU).

119

8,9%

Do total de mercadorias movimentadas em Fevereiro de
2021 (1449 toneladas), 100% foi movimentado por
navegações de cabotagem. As cargas em navios de
cabotagem tiveram um aumento de 8,9% no fluxo de
movimentação de mercadorias no Porto Inglês, em
comparação com o mesmo mês de 2020 (1330
toneladas).

Todos as escalas de navios que movimentaram
contentores (TEU), em Fevereiro de 2021, no Porto
Inglês, são de navios de cabotagem, conforme o gráfico
abaixo.

Das 80 escalas de navios em Fevereiro de 2021, 38
escalas eram de carga geral, representando 47,5% em
relação ao movimento total de navios. No mesmo
período do ano anterior, o volume de navios de carga
geral foi de 41 navios, ou seja, o mês de Fevereiro de
2021 apresentou uma redução 7,3% quando comparado
com o período homólogo de 2020.
Os navios de contentores realizaram 7 escalas em
Fevereiro de 2021, enquanto, no período homólogo de
2020, esses navios se fixaram em 11 escalas, 36,4% a
menos em 2021. A quota de mercado dos navios de
contentores, em Fevereiro de 2021, no Porto da Praia,
representava 8,75%.
Os navios de granel líquido fizeram 6 escalas em
Fevereiro de 2021, 25% a menos do que no período
homólogo de 2020 (8 escalas). Esses navios
representavam, em Fevereiro de 2021, 7,5% da quota de
mercado.
Os navios de Roll-on Roll-off fizeram 23 escalas em
Fevereiro de 2021, 17,9% a menos que no período
homólogo de 2020 (28 escalas). Esses navios
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Mês Fevereiro - Porto da Praia:Movimento Navios – Tipo
Navio
fev/21
Portos

fev/20

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Carga Geral

38

41

-3

-7,3%

Contentores

7

11

-4

-36,4%

Granel Líquido

6

8

-2

-25,0%

Ró-Ró

23

28

-5

-17,9%

Cruzeiros

0

1

-1

-100,0%

Diversos

4

4

0

0,0%

Navios Militar

1

0

1

100,0%

Navios Recreio

1

0

1

100,0%

Estr. Diversas

0

1

-1

-100,0%

Pesca

0

1

-1

-100,0%

TOTAL

80

95

-15

-15,8%

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, a
maioria dos navios que circulou pelo Porto da Praia era
de cabotagem. Do total das 80 escalas, 82,5% dos navios
eram de cabotagem (66 escalas), enquanto os 17,5%
restantes representavam navios de longo curso (14
escalas). Em Fevereiro de 2020, do total das 95 escalas de
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navios no Porto da Praia, 84,2% foi de navios de
cabotagem (80 escalas), enquanto 15,8% (15 escalas) foi
de navios de longo curso.

passageiros transito – 1 passageiros, o que equivale a
uma redução de 99,9% em relação a igual período de
2020 (1872 passageiros).

movimentada foi de 20 774 toneladas, ou seja, em 2021,
houve uma diminuição no fluxo de carga geral de 35,8%.
As cargas de granel sólido movimentadas (8595
toneladas), em Fevereiro de 2021, tiveram uma redução
de 20,7% em relação ao período homólogo de 2020 (10
838 toneladas), representando 16,4% do volume total de
cargas movimentadas no Porto da Praia.

Em Fevereiro de 2021, analisando o gráfico acima,
verifica-se que, no período em análise, o fluxo de navios
de cabotagem reduziu 17,5% em relação ao mesmo
período de 2020 e os navios de longo curso tiveram uma
redução de 6,7% em relação ao período homólogo.

No período em análise, no Porto da Praia, 61,9% dos
passageiros circularam em navios de carga geral e 38,1%
em navios roll-on/roll-off.

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:

As cargas de granel líquido movimentadas (5880
toneladas), em Fevereiro de 2021, tiveram uma redução
em relação ao período homólogo de 2020 de 10,3% (6558
toneladas), representando 11,2% do volume total de
cargas movimentadas no Porto da Praia.

2. PASSAGEIROS
Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Fevereiro de 2021, registou-se o total
de 5002 passageiros, 54,4% a menos do que no mesmo
período do ano anterior (10 971 passageiros).

desembarque – 41 203 toneladas, ou seja, 15,2% inferior
ao período homólogo de 2020, em que se
desembarcaram 48 600 toneladas;
Em Fevereiro de 2021, houve uma redução de 29,1% na
quantidade de passageiros em navios de carga geral e
uma redução de 59,7% de passageiros em navios rollon/roll-off, conforme a tabela abaixo.

A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto da Praia, distribuiuse da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 2597 passageiros, ou seja,
menos 41,6% do que em Fevereiro de 2020 (4444
passageiros);
passageiros embarcados – 2404 passageiros, o que
equivale a uma redução de 48,3% em relação a igual
período de 2020 (4655 passageiros); e

fev/21

fev/20

Variação 21/20
Abs.

1 903

4 725

-2 822

Carga Geral

3 099

4 374

-1 275

-29,1%

0

1 872

-1 872

-100,0%

5 002

10 971

-5 969

-54,4%

Pass. de Cruzeiro
TOTAL

Baldeação – 16 toneladas, 100% a mais em relação ao
período homólogo de 2020.

%

Roll-on Roll-off

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

trânsito – 567 toneladas, 138% a mais em relação ao
período homólogo de 2020 (238 toneladas); e

Mês Fevereiro - Porto da Praia: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos

embarque – 10 570 toneladas, o que equivale a uma
redução de 21,7% em relação ao período homólogo de
2020, em que se embarcaram 13 503 toneladas;

-59,7%

3. MERCADORIAS
Em Fevereiro de 2021, o movimento total de
mercadorias foi de 52 357 toneladas, ou seja, menos 16%
do que no período homólogo de 2020, quando o total de
mercadorias chegou a 62 341 toneladas.

O tipo de carga com maior movimentação no Porto da
Praia foi a carga contentorizada. Em Fevereiro de 2021,
o total de cargas contentorizadas movimentadas (24 538
toneladas) representava 46,9% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Fevereiro de 2021 foi superior em 19,7% ao do mês
homólogo de 2020 (20 496 toneladas).
As cargas convencionais movimentadas (13 345
toneladas), em Fevereiro de 2021, representavam 25,5%
do volume total de cargas movimentadas. No mesmo
período do ano anterior, o volume de carga convencional
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Grupos de
Mercadorias
Carga
Contentorizada
Carga
Convencional
Granel Sólido
Granel Líquido
Sacaria
Trânsito
Total

fev/21 fev/20

Variação 21/20

UNID. TON

Abs.

24 538 20 496

4 042

19,7%

13 345 20 774 -7 429

-35,8%

8 595

10 838 -2 243

-20,7%

5 880

6 558

-678

-10,3%

0

3 437

-3 437

-100,0%

0
238
-238
52 358 62 341 -9 983

-100,0%

%

-16,0%

Do total de mercadorias movimentadas (52 358
toneladas), em Fevereiro de 2021, 67,9% foi
movimentado por navegações de longo curso e 32,1% foi
movimentado por navegações de cabotagem.
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Os navios de cabotagem sofreram uma redução de 9,9%
no fluxo de movimentação de mercadorias no Porto da
Praia. Em Fevereiro de 2020, o volume de mercadorias
movimentadas por navios de cabotagem foi de 18 675
toneladas, contra 16 818 toneladas em Fevereiro de
2021.

trânsito – 154 TEU, ou seja, 100% a mais que em
Fevereiro de 2020; e
Baldeação – 1 TEU, ou seja, 100% a mais que em
Fevereiro de 2020.

2. PASSAGEIROS

Os navios de longo curso registaram uma redução de
18,6% no fluxo de mercadorias movimentadas (em
toneladas) em relação ao período homólogo de 2020. Em
Fevereiro de 2020, o fluxo de mercadorias foi de 43 666
toneladas, quando, em igual período de 2021, o fluxo de
mercadorias chegou a 35 539 toneladas.

Os navios que mais movimentaram contentores (TEU) no
Porto da Praia foram os navios de longo curso. Foram
movimentados 3545 TEU em navios de longo curso, em
Fevereiro de 2021, enquanto, em Fevereiro de 2020, o
volume de contentores movimentados chegou a 2776
(TEU), o que representa um aumento de 27,7%.

Das 37 escalas em Fevereiro de 2021, 13 foram de navios
de carga geral, representando 35,1% em relação ao
movimento total de navios. No mesmo período do ano
anterior, o volume de navios de carga geral foi de 14
navios, ou seja, no mês de Fevereiro de 2021, registou-se
uma redução de 7,1% quando comparado com o período
homólogo de 2020.

Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Fevereiro de 2021, o total foi de 1995
passageiros, 57,4% a menos do que no mesmo período
do ano anterior, em que se movimentaram 4679
passageiros.

3.1 Contentores
Em relação à movimentação de contentores, registaramse 3855 TEU, 2,5% a menos do que no mesmo período de
2020, em que se movimentaram 3760 TEU.

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

Em relação aos navios de cabotagem responsáveis por
movimentações de contentores (TEU), em Fevereiro de
2021, registou-se a movimentação de 310 TEU. No
período homólogo de 2020, esses navios movimentaram
984 TEU, o que equivale a uma redução de 68,5%.

Os tipos de movimentação de contentores (TEU) –
embarque, desembarque e transbordo –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:
embarque –2060 TEU, o que equivale a um aumento de
15,1% contentores (TEU) em comparação com o período
homólogo de 2020 (1790 TEU);
desembarque –1640 TEU, ou seja, menos 13,6% quando
comparado com Fevereiro de 2020 (1899 TEU);

Carga Geral

fev/21

fev/20

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.
13

14

%

-1

-7,1%

Granel Líquido

2

1

1

100,0%

Ro-Ro

22
37

35
50

-13

-37,1%

-13

-26,0%

TOTAL

Os navios roll-on/roll-off fizeram 22 escalas em Fevereiro
de 2021, 37,1% a menos que o período homólogo (35
escalas). Os navios de granel líquido fizeram 2 escalas em
Fevereiro de 2021, 37,1% a menos em relação o período
homólogo (1 escala).

VIII. PORTO DE VALE DE CAVALEIROS
1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto de Vale de Cavaleiros, registou 37 escalas, isto
é, menos 26% do que no período homólogo de 2020, em
que se obteve uma movimentação total de 50 escalas.

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, 100%
dos navios que circulou pelo Porto Vale de Cavaleiros era
de cabotagem (37 escalas). Analisando o gráfico abaixo,
verifica-se que, no período em análise, o fluxo de navios
de cabotagem reduziu 22,9% em relação ao mesmo
período de 2020 (48 escalas).
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A movimentação de passageiros (desembarcados,
embarcados e em trânsito), no Porto de Vale de
Cavaleiros, distribuiu-se da seguinte maneira:
passageiros desembarcados – 902 passageiros, isto é,
menos 55,6% do que no mesmo período do ano anterior
(2031 passageiros);
passageiros embarcados – 803 passageiros, o que se
traduz por uma redução de 60,5% em relação a igual
período de 2020 (2034 passageiros); e
passageiros em trânsito – 290 passageiros, isto é, menos
52,8% do que no mesmo período do ano anterior (614
passageiros).
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No período em análise, no Porto de Vale de Cavaleiros,
86,9% dos passageiros circularam em navios roll-on/rolloff e 13,1% em navios de carga geral.

desembarque – 3442 toneladas, isto é, 51% inferior ao
período homólogo de 2020, em que se desembarcaram
7022 toneladas;
embarque – 672 toneladas, o que equivale a uma
redução de 38,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando se embarcaram 1095 toneladas; e
Baldeação Porão/Cais/Porão – 93 toneladas, 100% a
mais em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em Fevereiro de 2021, houve uma redução de 52,2% na
quantidade de passageiros em navios de carga geral e
uma redução de 58% em navios roll-on/roll-off, conforme
a tabela seguinte.
Mês Fevereiro - Porto Vale de Cavaleiros: Mov.
Passageiros Portos Nacionais por Tipo de Navio
Portos
Carga Geral
Ro-Ro
TOTAL

Variação 21/20

fev/21

fev/20

262

548

-286

-52,2%

1 733
1 995

4 131
4 679

-2 398

-58,0%

-2 684

-57,4%

Abs.

%

3. MERCADORIAS

As cargas contentorizadas movimentadas (714
toneladas), em Fevereiro de 2021, tiveram um aumento
de 13,5% quando comparado com o mês homólogo de
2020 (629 toneladas).

embarque – 45 TEU, ou seja, mais 32,3% quando
comparado com Fevereiro de 2020 (34 TEU).

Os granéis líquidos movimentados (602 toneladas), em
Fevereiro de 2021, tiveram um aumento de 96,7% em
relação ao período homólogo de 2020 (306 toneladas).
Do total de mercadorias movimentadas (4207 toneladas),
em Fevereiro de 2021, 100% foi movimentado por
navegações de cabotagem Os navios de cabotagem
tiveram uma redução de 6,6% no fluxo de movimentação
de mercadorias. Em Fevereiro de 2020, o volume de
mercadorias movimentadas por navios de cabotagem foi
de 4505 toneladas, contra 4207 toneladas em igual
período de 2021.

100% dos navios que movimentaram contentores (TEU)
no Porto de Vale de Cavaleiros foram navios de
cabotagem. Foram movimentados 89 TEU em navios de
cabotagem, em Fevereiro de 2021, enquanto, em
Fevereiro de 2020, o volume de contentores
movimentados chegou a 75 TEU, o que representa um
aumento de 18,7%.

O tipo de carga com maior movimentação no Porto de
Vale de Cavaleiros foi a carga convencional. Em Fevereiro
de 2021, o total de cargas convencionais movimentadas
(2890 toneladas) representava 68,7% do volume total de
mercadorias. Além disso, o volume movimentado em
Fevereiro de 2021 foi inferior em 18,3% ao do mês
homólogo de 2020 (3537 toneladas).

Em Fevereiro de 2021, o movimento total de mercadorias
foi de 4207 toneladas, menos 48,2% do que no período
homólogo de 2020, quando o total de mercadorias
chegou a 8117 toneladas.

3.1 Contentores

IX. PORTO DA FURNA

Em relação à movimentação de contentores, registaramse 89 TEU, 18,7% a mais do que no mesmo período de
2021, em que se movimentaram 75 contentores (TEU).

1. NAVIOS
A movimentação de navios no mês de Fevereiro de 2021,
no Porto da Furna, registou 24 escalas, isto é, menos 7,7%
que no período homólogo de 2020 (26 escalas).

Mês Fevereiro - Porto Vale de Cavaleiros: Movimento de
Mercadorias por Tipo de Carga
Grupos de
Mercadorias

Os tipos de movimentação de mercadorias (em
toneladas) – desembarque e embarque –, em Fevereiro
de 2021, distribuíram-se da seguinte maneira:

Carga
Convencional
Carga
Contentorizada
Sacaria
Granel Líquido
Total

fev/21 fev/20
UNID. TON

Variação 21/20
Abs.

%

2 890

3 537

-647

-18,3%

714

629

85

13,5%
-100,0%

0

3 645

-3 645

602

306

296

96,7%

4 206

8 117

-3 911

-48,2%

Os tipos de movimentação de contentores –
desembarque e embarque –, em Fevereiro de 2021,
distribuíram-se da seguinte maneira:
desembarque – 44 TEU, ou seja, mais 7,3% quando
comparado com Fevereiro de 2020 (41 TEU); e
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Das 24 escalas de navios em Fevereiro de 2021, 17 navios
eram de roll-on/roll-off, representando 70,8% em relação

Boletim Estatístico de Tráfego Portuário – Portos de Cabo Verde – Fevereiro de 2021
DITI – Março de 2021

ao movimento total de navios. No mesmo período do ano
anterior, foram movimentados 17 escalas de navios rollon/roll-off, mesma quantidade quando comparado com
o período homólogo de 2020.

passageiros, 50,8% a menos do que no mesmo período
do ano anterior, em que se movimentaram 2041
passageiros.

Mês Fevereiro - Porto Furna: Mov. Passageiros Portos
Nacionais por Tipo de Navio
Portos
Carga Geral

Mês Fevereiro - Porto Furna: Movimento Navios – Tipo
Navio
Portos

fev/21

fev/20

TOTAL

fev/20

103

220

-117

-53,2%

901
1 004

1 821
2 041

-920

-50,5%

-1 037

-50,8%

Abs.

%

Variação 21/20

Nº Navios Nº Navios Abs.

%

Carga Geral

7

9

-2

Ro-Ro

17
24

17
26

0

0,0%

-2

-7,7%

TOTAL

Ro-Ro

Variação 21/20

fev/21

3. MERCADORIAS

-22,2%

Os navios de carga geral fizeram 7 escalas em Fevereiro
de 2021, 22,2% a menos que o período homólogo (9
escalas).

Nota-se ainda que, no mês de Fevereiro de 2021, todos
os navios que circularam pelo Porto da Furna era de
cabotagem. Em Fevereiro de 2021, houve uma redução
do fluxo de navios quando comparado com o período
homólogo de 2020. Analisando o gráfico abaixo, verificase que, no período em análise, o fluxo de navios de
cabotagem (24 escalas) reduziu 7,7% em relação ao
mesmo período de 2020 (26 escalas).

2. PASSAGEIROS

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

passageiros desembarcados – 505 passageiros, ou seja,
menos 48,5% do que no mesmo período do ano anterior
(981 passageiros);

Em Fevereiro de 2021, o movimento total de mercadorias
foi de 1367 toneladas, ou seja, menos 23,5% do que no
período homólogo de 2020, quando o total de
mercadorias chegou a 1788 toneladas.

Os tipos de movimentação de mercadorias –
desembarque e embarque – distribuíram-se da seguinte
maneira:

passageiros embarcados – 451 passageiros, o que traduz
uma redução de 57,4% em relação a igual período de
2020 (1060 passageiros); e

desembarque – 992 toneladas, isto é, 25,9% inferior ao
período homólogo de 2020 (1339 toneladas);

passageiros transito – 48 passageiros, o que traduz um
aumento de 100% em relação a igual período de 2020.

embarque – 338 toneladas, o que equivale a uma
redução de 24,2% em relação ao mesmo período do ano
anterior (446 toneladas);

Conforme a tabela abaixo, em Fevereiro de 2021, 89,7%
dos passageiros circularam em navios roll-on/roll-off e
10,3% em navios de carga geral. Ainda em Fevereiro de
2021, não houve navios de cruzeiro no Porto da Furna.

Baldeação Porão/Porão – 28 toneladas, o que equivale a
um aumento de 1300% em relação ao mesmo período do
ano anterior (2 toneladas); e
Baldeação Porão/Cais/Porão – 9 toneladas, o que
equivale a um aumento de 100% em relação ao mesmo
período do ano anterior.

Em relação ao número de passageiros, conforme o
gráfico abaixo, em Fevereiro de 2021, o total foi de 1004
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100% da carga movimentada no Porto da Furna foram
cargas convencionais. O volume movimentado em
Fevereiro de 2021 foi inferior em 5,3% ao do mês
homólogo de 2020.

Mês Fevereiro - Porto Furna: Movimento de Mercadorias
por Tipo de Carga
Grupos de
fev/21 fev/20
Variação 21/20
Mercadorias
UNID. TON
Abs.
%
Carga
1 367
1 443
-76
-5,3%
Convencional
Transito
0
2
-2
-100,0%
Sacaria
Total

0

343

-343

-100,0%

1 367

1 788

-421

-23,5%

Do total de mercadorias movimentadas (1367 toneladas),
em Fevereiro de 2021, 100% foi movimentado por
navegações de cabotagem. Os navios de cabotagem
tiveram uma redução de 23,5% no fluxo de
movimentação de mercadorias. Em Fevereiro de 2020, o
volume de mercadorias movimentadas por navios de
cabotagem foi de 1787 toneladas, contra 1367 toneladas
em igual período de 2021.

