Independence of the Seas traz novo recorde a Lisboa

O porto de Lisboa recebeu esta semana o maior número de passageiros que
alguma vez aportou num só navio: 4 172 turistas a bordo do Independence
of the Seas. Com escala em Lisboa, este cruzeiro iniciou a sua viagem em
Málaga com destino ao porto de Southampton.
O Independence of the Seas, o maior navio a escalar o porto até à data, fez
a sua quarta visita a Lisboa, num total de 13 viagens. Prevê-se que até final
do ano traga à capital portuguesa milhares de passageiros.
Só no primeiro semestre deste ano, nas três escalas que efectuou em
Lisboa, este navio trouxe 10 887 passageiros, o que corresponde a perto de
7% do total de 164 697 turistas de cruzeiro que visitaram o porto de
Lisboa.
A actividade dos cruzeiros durante o primeiro semestre deste ano foi
francamente positiva para o porto de Lisboa, com 140 escalas de navios
registadas. Este valor representa um aumento de 36% relativamente a
2007, ano em que se verificaram 103 escalas no mesmo período.
Também ao nível dos passageiros, os resultados foram positivos. Registouse um crescimento de 58% no total de turistas a visitar Lisboa (164 697
contra os 104 569 verificados no período homólogo de 2007). Para este
crescimento contribuíram significativamente tanto os passageiros em
trânsito que registaram um crescimento de 57% (147 400 contra 104 569
em 2007), como o segmento turnaround que cresceu 62% (tendo passado
dos 10 673 em 2007 para os 17 297 este ano). Este segmento, que
registou uma descida em 2007, apresenta neste semestre uma inversão da
tendência com os passageiros embarcados a crescer 45% (de 5 650 em
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2007 para 8 174 em 2008), e os desembarcados 82% (de 5 023 para 9 123
respectivamente).
Para o segundo semestre prevê-se a continuação do crescimento da
actividade, ultrapassando-se as 300 escalas de navios que trarão cerca de
370 mil passageiros ao porto de Lisboa.

Página 2 de 2

