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Movimento de passageiros regista crescimento nos aeroportos e aeródromos nacionais 

Movimento de contentores e mercadorias regista crescimento nos portos nacionais 

No quarto trimestre de 2017, nos aeroportos e aeródromos nacionais, o número de aviões movimentados 

aumentou 3,8%, o número de passageiros movimentados aumentou 13,9%, a tonelagem de cargas 

movimentadas diminuiu 45,8% e a tonelagem dos correios movimentados aumentou 31,3%, em relação ao 

mesmo período do ano de 2016. 

No mesmo período, nos portos nacionais, o número de navios movimentados diminuiu 25,9%, o número 

de passageiros movimentados diminuiu 6,5%, a tonelagem de mercadorias movimentadas aumentou 

14,9%, e o número de contentores de 20 pés movimentados aumentou 25,1%, em relação ao mesmo 

período do ano de 2016. 

Ainda, no período em análise, nos transportes coletivos urbanos regulares de passageiros, por meio de 

autocarros, o número de passageiros movimentados cresceu 0,7%, a extensão de percursos aumentou 

0,8%, o total de quilómetros percorridos cresceu 32,0%, o total de horas trabalhadas aumentou 17,4%, o 

índice de passageiros transportados por quilómetros nos diversos percursos piorou 21,7% e o número de 

lugares oferecidos pelos autocarros aumentou 2,3%, em relação ao mesmo período do ano de 2016. 
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TRANSPORTE AÉREO 
 
 
Movimentos de aeronaves  

 
No quarto trimestre de 2017, o número de movimentos 

de aeronaves, nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde, cresceu 3,8% em relação ao mesmo período do 

ano de 2016. 

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017 

registaram-se 8.439 movimentos de aeronaves, 307 

movimentos de aeronaves a mais face ao período 

homólogo. 

Gráfico 1: Movimentação de aeronaves nos aeroportos e 
aeródromos de Cabo Verde 

 

 

No mesmo período, os números de aterragens e de 

descolagens de aeronaves cresceram ambos 3,8%, em 

relação ao mesmo período do ano de 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise,  

registaram-se nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde 4.221 movimentos de aterragens e 4.218 

movimentos de descolagens, correspondendo a 153 

aterragens e 154 descolagens de aeronaves a mais, 

comparativamente ao mesmo período do ano de 2016, 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Movimentação de aterragens e descolagens de 

aeronaves, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde 

Movimentação de aeronaves  

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Aterragem  4.068 4.319 4.221 

Descolagem 4.064 4.317 4.218 

Total 8.132 8.636 8.439 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 

 
 
Movimentos de passageiros 
 
No quarto trimestre de 2017, o número de passageiros 

movimentados, nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde, cresceu 13,9% em relação ao igual período do 

ano 2016. 

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017, 

registaram-se 682.095 passageiros movimentados nos 

aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, 83.489 

passageiros movimentados a mais do que em igual 

período de 2016. 

Gráfico 2: Movimentação de passageiros, nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde 
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No mesmo período, o número de passageiros 

embarcados, desembarcados e em trânsito direto 

cresceu 11,0%, 15,9% e 21,7%, respetivamente, em 

relação ao igual período de 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise,  

registaram-se, nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde, 310.113 movimentos de passageiros 

embarcados, 325.240 movimentos de passageiros 

desembarcados e 46.742 movimentos de passageiros 

em trânsito direto, correspondendo a 30.616 passageiros 

embarcados, 44.547 passageiros desembarcados e 

8.326 passageiros em trânsito direto a mais face ao valor 

registado em igual período de 2016.  

Quadro 2: Movimentação de passageiros embarcados, 

desembarcado e em trânsito direto, nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde 

 Movimentação de passageiros 

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Embarcado 279.497 303.434 310.113 

Desembarcado 280.693 295.828 325.240 

Trânsito Direto 38.416 44.980 46.742 

Total 598.606 644.242 682.095 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 

 
 
Movimentos de cargas 
 
No quarto trimestre de 2017, a quantidade de cargas 

movimentadas nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde, diminuiu 45,8% face ao igual período do ano 

2016. 

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017 

registou-se movimentos de 407.919 toneladas de cargas, 

correspondendo a 345.127 toneladas de cargas a menos 

em relação ao igual período do ano 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Movimentação de cargas, nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde, em toneladas 

 

A movimentação de cargas embarcadas diminuiu 60,3% 

e a movimentação de cargas desembarcadas diminuiu 

38,4%, em relação ao igual período do ano 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise,  

registaram-se, nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde, movimentos de 101.188 toneladas de cargas 

embarcadas (153.814 toneladas a menos do que em 

igual período 2016) e 306.731 toneladas de cargas 

desembarcadas (191.313 toneladas de cargas 

desembarcadas a menos do que em igual período 2016). 

Quadro 3: Movimentação de cargas embarcadas e 

desembarcadas, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, 

em toneladas 

Movimentação de cargas  

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Embarcada 255.002 138.966 101.188 

Desembarcada 498.044 338.500 306.731 

Total 753.046 477.466 407.919 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 
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Movimentos de correios 

 
A movimentação de correios, nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde, aumentou 31,3% em 

relação ao igual período do ano 2016. 

Em termos absolutos, no ano de 2016, registaram-se 

movimentos de 109.639 toneladas de correios, 26.124 

toneladas de correios a mais do que no período 

homólogo. 

Gráfico 4: Movimentação de cargas correios nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde, em toneladas 

 

 

No período em análise, a movimentação de correios 

embarcados aumentou 33,6% e a de correios 

desembarcados aumentou 29,8% em relação ao igual 

período do ano de 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise,  

registaram-se, nos aeroportos e aeródromos de Cabo 

Verde, movimentos de 42.541 toneladas de correios 

embarcados (10.701 toneladas a mais do que em igual 

período de 2016) e 67.098 toneladas de correios 

desembarcados (15.423 toneladas mais do que em igual 

período de 2016).  

 

 

 

 

 

Quadro 4: Movimentação de correios embarcados e 

desembarcados, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, 

em toneladas 

 
Movimentação de correios 

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Embarcado 31.840 32.869 42.541 

Desembarcado 51.675 53.767 67.098 

Total 83.515 86.636 109.639 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 
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TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
Movimentos de navios 

 
No quarto trimestre de 2017, o tráfego de navios 

nos portos de Cabo Verde diminuiu 25,9% em 

relação ao igual período do ano 2016.  

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017, 

registaram-se 1.519 movimentos de navios nos 

portos de Cabo Verde, 531 movimentos a menos 

face ao período homólogo. 

Gráfico 5: Movimentação de navios nos portos de Cabo 

Verde 

 

No quarto trimestre de 2017, a movimentação de 

navios de longo curso decresceu 31,3% e a de 

navios de cabotagem diminuiu 37,4%, em relação 

ao período homólogo. 

Em termos absolutos, no período em análise, 

registaram-se nos portos de Cabo Verde, 449 

movimentos de navios de longo curso  

(107 movimentos a mais do que em igual período 

do ano 2016) e 1.070 movimentos de navios de 

cabotagem (638 movimentos a menos do que em 

igual período do ano 2016). 

Quadro 5: Movimentação de navios de longo curso e de 

cabotagem nos portos de Cabo Verde  

 

Movimentos de mercadorias 
 
No quarto trimestre de 2017, a quantidade de 

mercadorias movimentadas nos portos de Cabo 

Verde, aumentou 14,9% em relação igual período 

do ano 2016.  

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017, 

movimentaram-se nos portos de Cabo Verde 

611.099 toneladas de mercadorias, 79.222 

toneladas de mercadorias a mais do que no 

período homólogo. 

Gráfico 6: Movimentação de mercadorias nos portos de 

Cabo Verde, em toneladas  

 

 

No período em análise, as quantidades de 

mercadorias carregadas, descarregadas e em 

transbordo/granel líquido, nos portos de Cabo 

Verde, cresceram 17,7%, 14,8% e 11,3%, 

respetivamente, em relação ao igual período do 

ano 2016.  

Em termos absolutos, no período em análise, 

movimentaram-se, nos portos de Cabo Verde 

117.991 toneladas de mercadorias carregadas 

(17.745 toneladas a mais do que em igual período 

do ano 2016), 416.466 toneladas de mercadorias 

descarregadas (53.699 toneladas a mais do que 

em igual período do ano 2016) e 76.641 toneladas 

de mercadorias em transbordo/ Granel Líquido 

(7.778 toneladas a mais do que em igual período 

do ano 2016). 

 

 

 

 

 Movimentação de navios 

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Navios de Longo Curso 342 335 449 

Navios de Cabotagem 1.708 1.644 1.070 

Total 2.050 1.979 1.519 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 
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Quadro 6: Movimentação de mercadorias carregadas, 

descarregadas e em transbordo ou em granel líquido 

nos portos de Cabo Verde, em toneladas 

 

 Movimentação de mercadorias 

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Carregadas 100.246 115.124 117.991 

Descarregadas 362.767 415.054 416.466 

Transbordo/Granel 68.863 76.145 76.641 

Total 531.877 606.323 611.099 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 

 
 
Movimentos de passageiros 
 
No quarto trimestre de 2017, o número de 

movimentos de passageiros, nos portos de Cabo 

Verde, decresceu 6,5% em relação ao igual 

período do ano 2016. 

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017, 

registaram-se 212.843 movimentos de 

passageiros nos portos de Cabo Verde, 14.691 

movimentos de passageiros a menos do que em 

igual período do ano 2016. 

Gráfico 7: Movimentação de passageiros nos portos de 

Cabo Verde 

 

 

 

 

 

No período em análise, o número de passageiros 

embarcados, nos portos de Cabo Verde, cresceu 

0,01% e os números de passageiros 

desembarcados e em trânsito decresceram 3,0% e 

37,0%, respetivamente, em relação ao igual 

período do ano 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise, 

registaram-se, nos portos de Cabo Verde, 96.822 

movimentos de passageiros embarcados, 96.137 

movimentos de passageiros desembarcados e 

19.884 movimentos de passageiros em trânsito, 

correspondendo a 7 passageiros embarcados a 

mais, 3.008 passageiros desembarcados a menos 

e 11.690 passageiros em trânsito direto a menos, 

face ao valor registado no período homólogo. 

Quadro 7: Movimentação de passageiros embarcados, 

desembarcados e em trânsito, nos portos de Cabo 

Verde 

 

 Movimentação de passageiros 

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Embarcados 96.815 133.790 96.822 

Desembarcados 99.145 134.266 96.137 

Em Trânsito 31.574 3.896 19.884 

Total 227.534 271.952 212.843 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 
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Movimentos de contentores 
 
No quarto trimestre de 2017, o número de 

movimentos de contentores de 20 pés nos portos 

de Cabo Verde, cresceu 25,1% em relação ao 

igual período do ano 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise, 

registou-se, nos portos de Cabo Verde, 22.688 

movimentos de contentores de 20 pés (teus), 

correspondendo a 4.559 movimentos de 

contentores a mais do que em igual período de 

2016. 

Gráfico 8: Movimentação de contentores nos portos de 

Cabo Verde, em teus 

 

 
No período em análise, os números de 

movimentos de contentores de 20 pés carregados 

e descarregados, nos portos de Cabo Verde, 

cresceram, respetivamente, 30,3% e 19,0%, em 

relação ao igual período do ano de 2016. 

Em termos absolutos, no período em análise, 

registaram-se, nos portos de Cabo Verde, 11.221 

contentores carregados (2.608 contentores a mais 

do que em igual período de 2016), 11.261 

contentores descarregados (1.796 contentores a 

mais do que em igual período de 2016), 155 

contentores baldeados (123 contentores a mais do 

que em igual período de 2016) e 51 contentores 

em transbordo (32 contentores a mais do que em 

igual período de 2016). 

 

 

Quadro 8: Movimentação de contentores carregados, 

descarregados, baldeados e em transbordo, nos portos 

de Cabo Verde, em teus  

 

Movimentação de contentores  

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Carregados 8.613 8.898 11.221 

Descarregados 9.465 9.181 11.261 

Baldeados 32 68 155 

Transbordo 19 36 51 

Total 18.129 18.183 22.688 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 
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TRANSPORTE TERRESTRE 
 

Extensão de percursos 

 

No quarto trimestre de 2017, a extensão de 

percursos de autocarros em Cabo Verde, cresceu 

0,8% em relação ao igual período do ano de 2016. 

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017, 

registou-se uma extensão de percursos total de 

384 quilómetros, correspondendo a 3 quilómetros 

de extensão a mais do que em igual período do 

ano de 2016. 

Quadro 9: Extensão dos percursos de autocarros, em 

Cabo Verde, em quilómetros 

Extensão de percursos  

Trimestres 4º T 2016 3º T 2017 4º T 2017 

Km 381 384 384 

Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes, 4º T 2017 

 

Quilómetros percorridos 
 
No quarto trimestre de 2017, o total de quilómetros 

percorridos pelos autocarros em Cabo Verde, 

cresceu 32,0% em relação ao igual período do ano 

de 2016. 

Em termos absolutos, nesse mesmo período, 

registou-se um total de 1.673.307 quilómetros 

percorridos pelos autocarros, 405.560 quilómetros 

percorridos a mais do que em ao igual período do 

ano de 2016. 

Gráfico 9: Total de quilómetros percorridos pelos 

autocarros, em Cabo Verde, em quilómetros 

 

Horas trabalhadas 
 
No quarto trimestre de 2017, o total de horas 

trabalhadas pelos autocarros em Cabo Verde, 

cresceu 17,4% em relação ao igual período do ano 

de 2016. 

Em termos absolutos, no quarto trimestre de 2017, 

registou-se um total de 140.328 horas trabalhadas 

pelos autocarros, 20.817 horas trabalhadas a mais 

do que em igual período do ano de 2016. 

Gráfico 10: Total de horas trabalhadas pelos autocarros, 

em Cabo Verde 

 
 
Passageiros transportados 

 
No quarto trimestre de 2017, o número de 

passageiros transportados nos autocarros em 

Cabo Verde, cresceu 0,7% em relação ao igual 

período do ano de 2016. 

Em termos absolutos, nesse mesmo período, 

registaram-se 4.373.043 passageiros 

transportados nos autocarros em Cabo Verde, 

30.735 passageiros transportados a mais do que 

em igual período do ano de 2016. 
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Gráfico 11: Total de passageiros transportados pelos 

autocarros, em Cabo Verde, no quarto trimestre de 2017 

 

 

Índice de passageiros por quilómetro 
 
No quarto trimestre de 2017, o índice de 

passageiros transportados por quilómetro nos 

diversos percursos, decresceu 21,7%, em relação 

ao igual período do ano de 2016. 

Em termos absolutos, nesse mesmo período, 

registou-se um total de 23 passageiros 

transportados por quilómetro nos diversos 

percursos, 6 passageiros a menos do que no 

período homólogo. 

Gráfico 12: Índice de passageiros por quilómetro, em 

Cabo Verde  

 
 
 
 
 
 
 

Lugares oferecidos 
 
No quarto trimestre de 2017, o número de lugares 

oferecidos (passageiros sentados ou passageiros 

em pé), cresceu 2,3% em relação ao igual período 

do ano de 2016. 

Em termos absolutos, nesse mesmo período, 

registou-se um total de 5.651.564 lugares 

oferecidos, 124.510 lugares oferecidos a mais do 

que em igual período de 2016. 

Gráfico 13: Total de lugares oferecidos pelos autocarros, 

em Cabo Verde  
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Notas explicativas 

Variação homóloga 

A Variação homóloga compara os valores entre o trimestre corrente e o mesmo trimestre do ano anterior (por 
exemplo, 4º trimestre de 2017 com o 4º trimestre de 2016). Esta taxa não é influenciada por oscilações 
sazonais podendo, no entanto, ser influenciada por efeitos localizados num ou em ambos os trimestres 
comparados.  

TRANSPORTE AÉREO  

Objetivos 

Fornecer informações estatísticas do sector de transporte aéreo aos utilizadores, designadamente o Governo 
(AAC e ASA), face à evolução do sector de transporte aéreo, assim como otimizar o processo de recolha da 
informação mensal com recurso a processos automáticos, (fontes administrativas) sobre a movimentação de 
aeronaves, de passageiros, de cargas e dos correios (embarcados, desembarcados e em trânsito) nos 
aeroportos e aeródromos de Cabo Verde por forma a harmonizar, produzir e publicar as estatísticas oficiais 
deste sector.  

Esta operação estatística tem inda por finalidade agregar e disponibilizar informação trimestral e anual sobre 
o sector de transporte aéreo. 

Unidade de observação 

No âmbito dos objetivos acima indicados, é recolhida informação junto de AAC e ASA, designadamente sobre 
movimentos de aeronaves, passageiros, cargas e correios.  

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Objetivos 

A estatística de transporte marítimo tem por finalidade recolher, tratar e divulgar os dados oficiais sobre os 
fluxos de navios de comércios de transportes marítimos de mercadorias e de passageiros que façam escalas 
nos portos do território nacional. 

Unidade de observação e âmbito 

Trata-se de uma recolha exaustiva, de âmbito nacional, e tendo como unidade estatística de observação os 
“Portos comerciais”.  

A operação abrange os navios de comércios de transportes de mercadorias e passageiros por mar, realizado 
por um operador com fins comerciais, quer mediante pagamento (isto é, por conta de outrem) quer por conta 
própria como parte de uma atividade comercial mais ampla.  

Assim, exclui-se as embarcações de pesca e os navios fábrica para tratamento de peixe, os navios de 
sondagem, de exploração, os rebocadores, os empurradores, as embarcações de pesquisa, militares, as 
embarcações utilizadas exclusivamente para fins não comerciais e as embarcações com arqueação bruta 
inferior a 100 toneladas. 
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TRANSPORTE TERRESTRE  

A ETCURP fornece resultados trimestrais e anuais de transporte coletivo urbano regular de passageiros – 
autocarros das empresas do sector.  

Tratar-se de uma estatística de periodicidade trimestral, realizado por via direta, telefone, correio eletrónico 
ou correios postais às empresas concessionárias do sector.  

Objetivo 

O objetivo da Estatística de Transporte Coletivo Urbano Regular de Passageiros por meio de Autocarros 
(ETCURP) é conhecer e caracterizar os serviços de transporte prestados pelos veículos (mais de 41 lugares 
sentados e de pés incluindo o do condutor) das empresas concessionárias do ramo, através do apuramento 
das variáveis caracterizadoras da dinâmica do sector.  

A ETCURP dá resposta às necessidades de informação sentidas tanto por parte dos organismos oficiais 
envolvidos na política de transportes, como das empresas concessionárias do sector, e ainda de outros 
utilizadores e investigadores na área dos Transportes.   

Unidade de observação 

A recolha de dados é junto das empresas concessionárias do sector de transporte coletivo urbano de 
passageiros – autocarros, mediante o fornecimento de formulário preenchido e enviado trimestralmente pelas 
empresas ao INE. 

Âmbito geográfico 

A ETCURP é de âmbito nacional, mas abrange apenas as ilhas de Santiago e São Vicente porque atualmente, 
somente estas ilhas possuem transporte coletivo urbano de passageiros por meios de autocarros. 
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