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Porto do Namibe anuncia
incremento da sua actividade
Por: André Mussamo OPAIS

O Porto do Namibe registou uma variação positiva de 15,6 pontos percentuais em termo de
carga movimentada em 2020, se comparado a igual período anterior. Unidade portuária
mais a Sul do país comemorou ontem 67 anos de existência

O Porto do Namibe esta assinalar os seus 67 anos de existência (assinalados na segundafeira, 25) como uma série de actividades que passam por homenagem aos percursos e
contribuintes que tornaram o projecto realidade, dentre outras acções, através de um culto
de acção de graça e actividades filantrópicas.
Segundo o presidente do Conselho de Administração da unidade, apesar das limitações
decorrentes da pandemia da Covid-19, ainda assim a ocasião é de júbilo e digno de
comemoração em homenagem ao empreendedorismo de mulheres e homens que todos os
dias dão o seu melhor para manter a empresa activa.
António Samuel considera o porto uma unidade que leva já uma vasta experiência desde a
sua fundação e que deve “honrar a memória e mérito de todos os seus pioneiros que,
colocaram pedra sobre pedra a construção de uma história de 67 anos”.
Considera que apesar dos constrangimentos têm estado a corresponder as expectativas dos
seus utentes, apesar de registar uma significativa redução do tráfego.
Em termos de tráfego de navios, o PCA considera-se satisfeito já que, em 2019 tinha
registado a entrada de 66 navios de longo curso, mas já em 2020 este número subiu para
mais um. Igualmente em termos de navios de cabotagem em 2019 o tráfego foi de 101
navios e este número subiu para mais 2 no último ano em balanço.
Entretanto, os números mais significativos, registaram-se em termos de carga. O porto
movimento em 2019, setecentos e noventa e sete mil e 559 toneladas, enquanto em 2020
este valor subiu para novecentos e vinte duas mil e 69 toneladas, uma variação de 124 mil e
509 toneladas.
Em termos de tráfego de contentores a variação foi de oito mil e 56, já que em 2019 registou
um movimento de vinte mil e setecentos e setenta e seis, contra os 28 mil e oitocentos e
oitenta e dois contentores, um saldo positivo de 39%.

Em termos de exportação de granito, o maior produto enviado ao exterior, o Porto do Namibe
registou o movimento em duas categorias, sendo uma a que corresponde a quantidade em
contentores, expressa em TEUS e outra a granel que, é a exportação do produto em forma
não contentorizada.
Assim, em 2019 o registo foi de (7.231 TEUS) e a granel as exportações quedaram-se em
191 mil e dez toneladas.
Em 2020 o número de granito exportado em contentores foi de 12 mil e 514 TEUS e a granel
de 43 mil e 238 toneladas (variação de 5 mil e 283 TEUS), um incremento de 73,06%,
enquanto as remessas a granel foram de 24 mil e 128 toneladas, a que corresponde uma
variação de 127% positivos.

