COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa cresceu 12,8 por cento no primeiro trimestre
A Administração do Porto de Lisboa anuncia que o Porto de Lisboa registou, no
primeiro trimestre de 2008, uma movimentação de mercadorias superior a 3,45
milhões de toneladas, representando, deste modo, um crescimento de 12,8 por
cento em relação ao período homólogo de 2007, onde se movimentaram cerca de 3
milhões de toneladas.
Este crescimento foi sustentado pela evolução favorável dos granéis sólidos (mais
28,3 por cento), dos granéis líquidos (mais 13,2 por cento), da carga
contentorizada (crescimento de 4,5 por cento) e do tráfego fluvial (mais 2,6 por
cento). Para além do crescimento da carga movimentada, importa referir o
aumento registado no número de escalas de navios (mais 8,3 por cento face ao
primeiro trimestre de 2007), que ascenderam a 800, face às 739 escalas registadas
no ano anterior.
Ao nível dos granéis sólidos, o crescimento foi sustentado por uma evolução muito
positiva dos granéis agro-alimentares (subida de 35,7 por cento, ultrapassando 1
milhão de toneladas) enquanto que, relativamente aos granéis líquidos, o seu
comportamento favorável assentou num forte incremento dos produtos refinados
(mais 22,6 por cento, traduzidos por um acréscimo superior a 41 700 toneladas
face a 2007). No que diz respeito à carga contentorizada, importa salientar o
crescimento verificado ao nível dos TEU movimentados (mais 6,0 por cento), tendo
ultrapassado os 131.000 contra pouco mais de 123.600 TEU no primeiro trimestre
de 2007. Por último, o tráfego fluvial mantém uma evolução positiva, tendo
crescido 2,6 por cento face a igual período do ano anterior, ultrapassando assim as
190 000 toneladas.
O crescimento registado no primeiro trimestre de 2008 expressa a forte dinâmica
da actividade no Porto de Lisboa, a qual tem permitido o reforço da sua importância
junto das cadeias logísticas ibéricas.
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