COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa com novo recorde
de passageiros de cruzeiro

Em 2012, com 522 604 passageiros de cruzeiro, o Porto de Lisboa registou novo
recorde no que respeita à atividade de cruzeiros, o que traduziu um crescimento de
4 por cento quando comparado com os 502 644 turistas contabilizados em 2011.
O crescimento de 6 por cento dos passageiros em trânsito – que aumentaram de
453 280 para 478 598 –, foi o fator decisivo relativamente ao aumento do número
total de passageiros.
Já em termos de escalas o ano de 2012 não foi tão auspicioso ao contabilizar um
total de 314 escalas. De referir que a atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa foi,
durante o ano de 2012, afetada pelas contestações sociais que levaram ao
cancelamento de um total de 17 escalas, que representariam cerca de 25 mil
passageiros.
Ainda no que diz respeito às escalas, as 314 foram realizadas por 119 navios de
cruzeiro, o que constitui, também, um novo recorde já que é o maior número de
sempre de navios que escalaram o Porto de Lisboa.
Importa ainda referir que, em 2012, o Porto de Lisboa recebeu em primeira escala
12 navios, sendo que 3 eram novos, ou seja, saídos de estaleiro durante o ano de
2012, o que reforça a importância crescente que o porto de Lisboa tem vindo a
assumir na inclusão dos itinerários da nova frota dos diferentes operadores.
De salientar, ainda, os tripulantes dos navios que visitaram Lisboa que em 2012
totalizaram 211 546, ou seja, mais 4 por cento face aos 202 908 registados em
2011.
Face ao exposto conclui-se que atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa resistiu a
uma das principais adversidades que marcaram o ano de 2012 - a conjuntura
económica -, tendo mesmo estado em contraciclo com a mesma.
Para 2013 e face às escalas anunciadas até à data, prevê-se que a atividade volte a
crescer. A confirmarem-se as previsões atuais - 364 escalas e 564 mil passageiros

– Lisboa continuará a manter a boa performance dos últimos anos, registando
elevados índices de crescimento.
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