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Porto do  Funchal 
começa, ano em grande 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt  

O Porto do Funchal começou o 
ano de 2018 em grande, com 
aumentos acima dos 3% nas 
escalas de navios de cruzeiros 
em Janeiro, mas também um 
crescimento assinalável 
(+17,6%) no movimento de pas-
sageiros destas embarcações 
de turismo. 

Em termos concretos, o pri-
meiro mês do ano novo já con-
tou com 32 escalas de navios 
(+3,23%), enquanto que do to-
tal de passageiros já movimen-
tou 63.782, dos quais 63.445 em 
trânsito, 173 desembarcados e 
164 embarcados. Ao todo, estes 
eram  servidos por 23.462 tri-
pulantes. 

De referir que até ontem,  o 
Porto  do Funchatiinha  recebi- 

do 12 navios em doze dias de Fe-
vereiro, sendo esperados mais 12 
escalas até final do mês. À parti-
da, se cumprirem estas escalas, 
vão garantir novo aumento face 
a 2017, não só de navios, mas pos-
sivelmente também de passagei-
ros. 

O Porto do Porto Santo tam-
bém já recebeu um navio de cru-
zeiro em Janeiro deste ano, não 
se contando, contudo, nenhum 
passageiro, numa escala que 
contou com 616 tripulantes. É a 
primeira vez desde há muitos 
anos (pelo menos desde 2000) 
que a ilha recebe uma escala de 
cruzeiros. Aliás, 2018 pode vir a 
ser o melhor ano em termos de 
escalas naquele porto desde o 
ano 2000, igualando aliás esse 

Aumento  de 3,2% 
nas escalas e de 
17,6% nos 
passageiros, logo 
no primeiro mês 
de 2018. E  2017 
fechou melhor do 
que previsto, 
embora com 
menos 5 escalas 
foram mais 19  mil 
passageiros 

registo com 10 navios - estão 
previstos mais 9 escalas até final 
do ano. 

2017 mefflora só em passageiros 
Voltando ao Porto do Funchal, 
este terminou 2017 com um sur-
preendente aumento do número 
de passageiros. Isto porque com 
menos cinco escalas face a 2016 
(294), as 289 estadas de navios 
de cruzeiro na principal infra-
estrutura portuária da Madeira, 
significaram um decréscimo de 
1,7%. Contudo, o movimento de 
passageiros ascendeu a 539.192, 
mais 4,21% do que no ano ante-
rior (520.168). 

Estes resultados represen-
tam o 4.° melhor ano de sem-
pre do Porto do Funchal, no 
que toca a movimento de pas-
sageiros, só superados por 2012 
(o melhor ano de sempre com 
592.935), 2015 (578.492) e 2011 
(540.180). Em termos de esca-
las, 2017 foi apenas o 6.° melhor 
ano (2012 mantém o recorde de 
336 navios). 

Refira-se que  o  Porto do Por-
to Santo teve  um  registo inver-
so, pois com mais escalas (4 con-
tra 3 em 2016), foram apenas 
1.296 passageiros face aos 2.307 
do ano anterior. 
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Até ontem  12 navios tinham  feito  escala  no 
Funchal  em  Fevereiro, à média de um por dia. 
FOTO FILIPE SANTOS/APRAM 

sY 
11; 

91 


