COMUNICADO DE IMPRENSA
Menos custos operacionais, mais racionalidade financeira

Porto de Lisboa reduz custos operacionais
em 1 milhão de euros entre Janeiro e Abril
A execução orçamental do Porto de Lisboa nos quatro primeiros meses
deste ano revela uma redução de cerca de 1 milhão de euros, indo ao
encontro de um dos grandes objetivos decorrente das orientações para o
Sector Empresarial do Estado (SEE).
No período 2009-2011 pretende-se atingir uma redução dos custos
operacionais na ordem dos 15 por cento que, no caso da APL SA, se traduz
em cerca de 5 milhões de euros.
A redução conseguida entre janeiro e Abril deste ano alude em grande parte
(88%) à rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), sendo o
restante relativo à rubrica dos Gastos com Pessoal.
Esta execução orçamental vem na sequência dos bons resultados obtidos
durante o exercício de 2010, em que se apuraram poupanças nos custos
operacionais de cerca de 2 milhões de euros, face a 2009.
Esta boa performance operacional da APL teve naturalmente reflexo na
evolução do seu passivo, remunerado nos primeiros quatro meses do ano,
tendo-se reduzido mais de 4 milhões, isto é, menos 2,8 por cento face aos
valores registados no final do ano de 2010. Acresce que, durante os
primeiros quatro meses de 2011, a APL realizou investimentos que
totalizaram 4,3 milhões, 70 por cento dos quais relativos ao Terminal de
Cruzeiros de Lisboa.

Crescimento significativo na actividade portuária
O ano de 2011 tem-se destacado por uma evolução significativa da
atividade portuária em Lisboa, com uma evolução positiva também na
movimentação de carga. Entre Janeiro e Abril assinalou-se um acréscimo de
11,4 por cento, face a igual período do ano transato, sendo que a carga
contentorizada, um segmento estratégico, aumentou 6 por cento.

A par deste aumento da eficiência interna, a operação portuária também
evoluiu positivamente, demonstrando um equilíbrio entre a racionalização
de meios e o crescimento da atividade.

Cruzeiros registam aumento de 90 por cento
O negócio dos cruzeiros trouxe ao Porto de Lisboa um aumento de 90 por
cento do número de passageiros. Nos primeiros quatro meses deste ano
foram mais de 116 mil os passageiros que fizeram escala na cidade de
Lisboa.
Este número representa um aumento de 90 por cento, quando comparado
com o mesmo período em 2010. Também o número de escalas registou um
acréscimo de 18 por cento, reforçando assim a afirmação de Lisboa como
porto de excelência, a nível internacional.

