Mais cruzeiros em Lisboa

Escalas de cruzeiro crescem 9% no Porto de Lisboa
no primeiro trimestre
O Porto de Lisboa registou um crescimento de 9% no total de escalas de navios de
cruzeiro entre janeiro e março deste ano, face ao período homólogo em 2012. Este
crescimento faz também antecipar um novo recorde do número de escalas em
2013.
O primeiro trimestre do ano ficou marcado por um total de 38 escalas, contra as 35
registadas no mesmo período em 2012, o que confirma a tendência verificada nos
últimos anos para a antecipação da época de cruzeiro para o primeiro trimestre,
com o consequente esbatimento da sazonalidade da atividade de cruzeiros. Esta
situação resulta do facto de os navios de cruzeiro permanecerem na Europa
durante o inverno, nomeadamente no Mediterrâneo, e mais recentemente no
Atlântico, em detrimento do reposicionamento nas Caraíbas.
Esta realidade levou a que alguns operadores aumentassem o número de escalas
realizadas no Porto de Lisboa, nomeadamente a Costa Cruises, a P&O Cruises e a
Fred Olsen Cruises, e que outros passaram a escalar a capital portuguesa durante o
primeiro trimestre, como foi o caso da Holland America Line.
Na esteira destes bons resultados, o segundo trimestre é marcado pelas sete
escalas em simultâneo no Porto de Lisboa, já no próximo dia 17 de abril, um
registo recorde que é alcançado pela segunda vez no porto da capital. Os sete
navios de cruzeiro que vão atracar em Lisboa na próxima semana trazem à capital
cerca de 8 500 turistas, um número muito significativo e com impacto na
dinamização do comércio da cidade.
Os sete navios de cruzeiro – Boudicca, Star Clipper, Costa Fortuna, Oriana, Sea
Cloud, Liberty of the Seas e The World – vão estar distribuídos pelas várias zonas
do Porto de Lisboa, entre o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, na zona de Santa
Apolónia e do Jardim do Tabaco, o Terminal de Cruzeiros da Rocha Conde de
Óbidos e o Terminal de Cruzeiros de Alcântara.
Num ano que se prevê de novos recordes para a atividade de cruzeiros no Porto de
Lisboa, destacam-se ainda as 14 escalas inaugurais previstas para 2013. Em abril

destacam-se o navio Tere Moana, no dia 12 de abril, que assinala também a estreia
do operador Paul Gauguin Cruises em Lisboa, e o Liberty of the Seas, no dia 17.
Durante o mês de abril o Porto de Lisboa prevê um total de 54 escalas de cruzeiro,
das quais 32 em trânsito, 17 em turnaround, e 5 em interporting, o que
representará um crescimento de 38% face às 39 escalas contabilizadas em abril de
2012.
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