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Os trabalhos para o novo cais
acostável do Porto do Funchal
ficam concluídos no próximo
mês de março, mas em termos
operacionais a infraestrutura ma-
rítima só deverá funcionar em
pleno em setembro. 
Segundo referiu a presidente

dos Portos da Madeira (APRAM),
Alexandra Mendonça, mesmo
depois de concluida a obra, será
necessária uma autorização do
Instituto Portuário e dos Trans-
portes Marítimos. 
«A empreitada ficará con-

cluída na data prevista, mas de-
pois decorrem os aditamentos e
auditorias», revelou a responsá-
vel pela APRAM. Aspetos buro-
cráticos obrigatórios que só po-
dem decorrer depois do cais de
cruzeiros estar concluído. 
Tratam-se, segundo Alexandra

Mendonça de «vertentes de se-
gurança de operação» que têm
de ser observadas e aprovadas
«mediante os equipamentos
que ali estiverem instalados». 
De acordo com as estimativas

da presidente da APRAM, as au-
ditorias deverão ocorrer em abril
e maio, sendo certo que a partir
de setembro, o cais já estará
operacional. 
Alexandra Mendonça acredita

que ainda assim, durante o ve-
rão, os megaiates que costumam
aparecer no Funchal, já poderão

utilizar a infraestrutura marítima.   
Neste momento, a obra de-

corre dentro da maior normali-
dade e sem perturbar o funcio-
namento do porto. 
Trata-se de um investimento

de 17,8 milhões de euros cuja
obra foi consignada para decor-
rer durante 18 meses, tendo
coincidido com as obras da
frente-mar inauguradas em de-
zembro. 
O novo cais tem uma exten-

são de 330 metros e irá permitir
no exterior a atracagem de na-
vios de cruzeiro e, no interior, a

atracagem e a operação de em-
barcações de atividades marí-
timo-turística.
O projeto responde à necessi-

dade do funcionamento do pró-
prio porto em relação às activi-
dades marítimo-turísticas,
algumas a decorrerem dentro da
marina em condições menos
adequadas para a melhor pres-
tação destas atividades.
Além disso, o espaço vai per-

mitir o desenvolvimento do mer-
cado dos megaiates que procu-
ram cada vez mais o porto do
Funchal. 

A APRAM VAI MARCAR PRE-
SENÇA, EM MARÇO, NA
MAIOR FEIRA DE CRUZEIROS
DO MUNDO, PREVISTA PARA
MIAMI, NOS ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA. NESSA ALTURA,
JÁ PODERÁ APRESENTAR O
NOVO CAIS ACOSTÁVEL PARA
A NOVA TEMPORADA DE IN-
VERNO.

Miguel Fernandes
mfernandes@jornaldamadeira.pt
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Depois de concluído o novo cais acostável será alvo de auditorias de segurança em abril e maio.

Cais fica pronto em março
e operacional em setembro
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CCAAIISS  DDEE  CCRRUUZZEEIIRROOSS
OOPPEERRAACCIIOONNAALL  NNOO  VVEERRÃÃOO
OS TRABALHOS PARA O NOVO CAIS ACOSTÁVEL DO PORTO DO FUNCHAL FICAM CONCLUÍDOS NO PRÓXIMO MÊS DE
MARÇO, MAS EM TERMOS OPERACIONAIS A INFRAESTRUTURA MARÍTIMA SÓ DEVERÁ FUNCIONAR EM PLENO NO FINAL
DO VERÃO, DEPOIS DAS AUDITORIAS DE SEGURANÇA. P.3


