COMUNICADO DE IMPRENSA

Cruzeiros batem novos recordes em Lisboa
2013 será o melhor ano de sempre da atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa,
prevendo-se um crescimento de 13% ao nível das escalas, e de 8% ao nível dos
passageiros, correspondendo a um total de 355 escalas e de 564 mil
passageiros, face às 314 escalas e 522 604 passageiros registados em 2012.
Até ao final do mês de novembro, o porto da capital registou um total de 335
escalas e 530 266 passageiros, atingindo assim novos recordes ao nível das
escalas e dos passageiros, superando, assim, as 330 escalas contabilizadas em
2011 (o melhor ano em termos de escalas) e os 522 604 passageiros registados
em 2012.
O mês de novembro contribuiu de forma significativa para estes resultados,
tendo sido o melhor de sempre da atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa, ao
registar o maior número de escalas (52) e de passageiros naquele mês (59 791).
Estes números correspondem a um crescimento de 27% e 2%, respetivamente,
face às 33 escalas e 58 838 passageiros verificados no mês homólogo de 2012.
A elevada afluência de navios e de passageiros de cruzeiro durante o mês de
novembro já é habitual no Porto de Lisboa, o que se justifica pelo fim da época
dos cruzeiros no Mediterrâneo com o consequente reposicionamento dos navios
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transatlânticas, que corresponderam a 26% do total das escalas.
O mês de novembro marcou, também, o fim do cruzeiro de 9 noites, realizado
de 23 de setembro a 25 de novembro pelo navio Costa Fortuna, do operador
Costa Cruises, com possibilidade de início e fim em Lisboa e escala em Valencia,
Barcelona, Savona, Málaga, Casablanca e Cádiz. Também o navio MSC Poesia,
do operador MSC Cruises realizou, no mês passado, a sua última escala do
cruzeiro de 8 noites, realizado entre 29 de setembro e 9 de novembro, que
permitia o embarque e desembarque de passageiros em Lisboa e escala em
Casablanca, Barcelona, Génova e Málaga.
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