COMUNICADO DE IMPRENSA

Portos portugueses crescem 8 por cento e recebem
mais de um milhão e 300 mil passageiros de cruzeiro

Em 2012, os portos portugueses receberam 1 314 023 passageiros de cruzeiro, o
maior número de sempre, ultrapassando, assim, os 1 219 614 turistas que
visitaram Portugal por navio de cruzeiro em 2011, o que representa um
crescimento de 8 por cento. Este número inclui os passageiros recebidos nos
portos de Leixões, Lisboa, Setúbal, Portimão, Açores, Funchal e Porto Santo, bem
como Cascais, tendo todos, à exceção de Portimão e Porto Santo, registado um
crescimento face a 2011.
Leixões, ao superar, pela primeira vez, a barreira dos 50 mil passageiros, foi o
porto que registou o maior crescimento (81%), seguindo-se os portos dos Açores
com um crescimento de 18%, tendo transpondo, também, pela primeira vez, a
barreira dos 100 mil passageiros.
O Porto do Funchal, líder a nível nacional com um total de 592 935 passageiros,
contabilizou um incremento de 10%, o Porto de Lisboa, com 522 604 passageiros,
cresceu 4%, e já o Porto de Setúbal aumentou o número de passageiros em 17%,
tendo registado 169 turistas. Este recorde nacional foi determinado pelo aumento
de 9% do segmento de trânsito que contabilizou 1 255 460 passageiros, contra os
1 152 203 registados em 2011.
À semelhança do ocorrido ao nível dos passageiros, também em termos de
escalas foi alcançado um novo máximo, 887 escalas, o que se traduziu num
crescimento de 4% face às 850 contabilizadas em 2011, determinado pelas
variações positivas ocorridas nos portos de Setúbal (100%), dos Açores (30%),
Leixões (25%) e Funchal (11%), tendo este último, com 336 escalas alcançado a
liderança nacional.
Importa ainda destacar que, duramente o ano de 2012, todos os portos nacionais
receberam um total de 62 escalas inaugurais de diversos navios, dos quais 29 nos
Açores, 12 em Lisboa, 11 no Funchal, 6 em Leixões e 4 em Portimão.

Os portos nacionais congratulam-se, assim, pela boa performance da atividade de
cruzeiros em Portugal resultante, em grande parte, da aposta conjunta na
promoção de Portugal enquanto destino de cruzeiros, nomeadamente em eventos
internacionais da indústria dos cruzeiros.
Os excelentes resultados alcançados por Portugal em movimentos de passageiros
e

navios

reforçam

a

necessidade

de

prosseguir

com

os

investimentos

estruturantes já em curso nalguns portos de cruzeiro e de outros ainda em
projeto.
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