Crescimento de 16%

Cruzeiros em maré alta no Porto de Lisboa
A atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa registou, de janeiro a setembro deste
ano, um total de 244 escalas de cruzeiro, o que representa um crescimento de
16% face às 211 contabilizadas no período homólogo em 2012.
Este aumento do número de escalas foi impulsionado quer pelo crescimento de
50% das escalas em turnaround – que passaram de 32 para 48 –, quer pelo
incremento de 173% das escalas em interporting, que totalizaram 30, face às 11
registadas de janeiro a setembro de 2012. Este crescimento deve-se também ao
aumento deste tipo de operação efetuada pela MSC Cruises e Costa Cruises, os
principais operadores a realizar escalas de interporting no Porto de Lisboa.
No que diz respeito aos passageiros, o Porto de Lisboa registou um crescimento de
8% ao receber este ano 374 216 turistas contra os 345 238 contabilizados de
janeiro a setembro de 2012. Este aumento é devido quer ao aumento de 8% dos
passageiros em trânsito (340 706), quer ao incremento de 9% dos passageiros em
turnaround (33 510).
Os meses de janeiro a setembro foram também marcados pelos 14 navios de
cruzeiro que escalaram o Porto de Lisboa pela primeira vez, dos quais se destacam
o MSC Preziosa, o Europa 2, o Royal Princess e o Le Soléal em viagem inaugural.
Para o último trimestre de 2013 o Porto de Lisboa prevê receber mais de 116
escalas e mais de 191 mil passageiros, e que o mês de novembro seja o melhor
de sempre, ao registar o maior número de escalas e de passageiros naquele mês,
ou seja, 46 escalas e mais de 65 mil passageiros.
Assim, prevê-se que a atividade dos cruzeiros no Porto de Lisboa registe, em 2013,
um crescimento de 15% ao nível das escalas e de 8% ao nível dos passageiros,
prevendo-se, assim, um total de 360 escalas e de 565 mil passageiros, o que, a
verificar-se significará dois novos recordes para o porto da capital: no número de
escalas e de passageiros.
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