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NÚMEROS RELEVANTES 

Número de escalas no Porto do 
Funchal no primeiro trimestre de 
2018. Um aumento de 20,2% face 
às 74 escalas de navios em 2017. 

183.662 

Até Março de 2018, passaram pelo 
Funchal um total de 183.662 

passageiros, mais 44.034 do que 
em 2017, um aumento de 31,5% 

O Porto do Funchal teve, em média, pouco mais de um navio por dia em escala. FOTO ASPRESS/ARQUIVO 

Março cresce 50% em escalas 
e passageiros face a 2017 Os números de Março foi o mais 

assinalável dos três primeiros 
meses, pois as 33 escalas significam 

um crescimento de 50%. 

40 ESCALAS EM ABRIL 

65.896 

NÚMEROS, AINDA 
PROVISÓRIOS, 
REVELAM JÁ UMA 
RECUPERAÇÃO NO 1.2  
TRIMESTRE DE 2018 

Os passageiros que chegaram nos 
navios (falta contabilizar os 

embarcados e desembarcados), 
ascendem a 65.896, mais 50,4%. 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt  

O Porto do Funchal continua a 
apresentar números em 2018 que 
evidenciam uma recuperação assi- 
nalável quanto aos últimos dois 
anos. Desta feita, tal como já tínha- 
mos deixado antever, o mês de 
Março terminou com resultados 
que, ainda que a confirmar oficial- 
mente, mostram crescimento tan- 
to em escalas de navios de cruzeiro 
como no movimento de passagei- 
ros de assinalar. 

Com um total provisório de 33 
escalas de navios, o mês de Março 
e 2018 ultrapassa assim em núme- 
ro os resultados de 2017 (22), 2016 
(30) e 2013 (30), iguala os de 2014 
(33), aproxima-se dos de 2015 (35) 
e de 2011 (39), mas fica ainda muito 
longe do melhor Março de sempre, 
em 2012 (47 escalas). 

■ O mês de Abril ainda agora come-
çou mas também já é possível pre-
ver que vai haver um aumento de 
escalas face ao mesmo mês de 2017. 
Com  40 escalas previstas no Porto 
do Funchal neste mês (mais 4 no 
Porto Santo, o que deverá constituir 
um recorde mensal na ilha), os nú-
meros de navios serão seguramente 
ultrapassados, pois no ano passado 
estiveram cá 37 navios de cruzeiro. 
Resta saber se também serão ultra-
passados os números dos passagei-
ros, que em Abril de há um ano atin-
giram as 60.851 pessoas. Para já, rea-
lizaram-se seis escalas, incluindo a 
estreia neste porto do Wiking Sea', 
que teve recepção especial, como 
relata a foto da APRAM. 

Estão previstas 40 escalas no Porto 
do Funchal e 4 no Porto Santo, em 

Abril. O registo mais modesto e 
mais ambicioso, respectivamente, 

dos últimos anos. 

Ora, face ao mesmo mês do ano 
passado registe-se um aumento de 
50% nas escalas, com mais 11 na- 
vios em porto no mês que ainda 
agora findou. 

Curiosamente ou não, o aumen- 
to do número de passageiros tam- 
bém aumentou nessa proporção, 
ou seja +50,4% do que em igual pe- 
ríodo de 2017. Contam-se apenas 
os que vinham a bordo, sendo de 
relembrar que representam clara- 
mente a maior fatia dos que che- 
gam, passeiam e continuam os cru- 
zeiros por outras paragens, os de- 
nominados passageiros em trânsi- 
to, do que os que terminam ou ini- 
ciam aqui a sua viagem. 

No mês passado, terão escalado 
o Porto do Funchal perto de 
66.000 pessoas em turismo de cru- 
zeiros, o que contrasta com os 
43.808 (total, incluindo 42 embar- 
cados e 82 desembarcados) do 
mesmo mês de há um ano. Só por 
aí, já se assiste ao referido incre- 
mento significativo, que também 
deve ultrapassar os números de há 
dois anos, em Março, quando esti- 
veram cá 61.234 passageiros em 
trânsito. 

Estes números provisórios só 
são ultrapassados por outros três 

meses de Março de, respectiva- 
mente, 2015, com 67.829 passagei- 
ros, 2011, com 73.560 passageiros e, 
claramente o ano de todos os re- 
cordes, 2012, com 79.450 turistas. 

Ou seja, juntando os três primei- 
ros meses de 2018, com dados ofi- 
ciais nos dois primeiros, já se pode 
afirmar um crescimento significa- 
tivo no primeiro trimestre, tanto 
nas escalas, como no movimento 
de passageiros. 

No ano passado, entre Janeiro e 
Março, escalaram o Porto do Fun- 
chal um total de 74 navios de cru- 
zeiro, transportando, desembar- 
cando ou embarcando 139.628 pes- 
soas. Dava uma média de cerca de 
1.887 passageiros por navio. 

Este ano, em três meses já terão 
escalado o Funchal 89 navios de 
médio e grande porte com 183.662 
turistas. Uma média que rondará 
os 2.063 passageiros. 

Significam que, em um ano, o 
Porto do Funchal conseguiu atrair 
mais 15 navios no 1.° trimestre e 
mais 44.034 passageiros, represen- 
tando percentagens de +20,2% e 
+31,5%, respectivamente. Núme- 
ros a confirmar quando forem pu- 
blicados, pela APRAM, os núme- 
ros oficiais de Março. 


