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A crise financeira na 
Europa e os reflexos do 

acidente com o navio italia-
no Costa Concordia não  
parecem ter tido reflexos no 
negócio dos cruzeiros, bem 
pelo contrário. O Porto de 
Lisboa anunciou que voltou 
a bater mais um recorde no 
que diz respeito à actividade 
de cruzeiros no 1º semestre 
de 2012. Os dados indicam 
que de Janeiro a Junho o nú-
mero de passageiros de cru- Lisboa é o porto de primeira escolha para muitos navios

PORTO DE LISBOA  Actividade de cruzeiros em Lisboa cresceu 14% no 1.º semestre de 2012 e volta a bater recordes 
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Cerca de 230 mil 
passageiros em 
147 escalas já 
passaram este ano 
pelo Porto de Lisboa. 
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zeiro cresceu 14%, e as esca-
las de navio subiram 5%. Isso 
significa que mais de 230 mil 
passageiros, em 147 escalas, 
passaram por Lisboa, um  
valor que supera os 203 028 
e as 140 escalas registadas 
nesse período em 2011. 

A Porto de Lisboa indica 
ainda que o aumento do nú-
mero de passageiros foi im-
pulsionado pelo crescimento 
de 16% dos passageiros em 
trânsito: 211 829 em 2012, fa-
ce aos 182 918 em 2011. Já as 
operações em trânsito cres-
ceram 20%. Estes registos 
justificam-se também com o 
aumento do número de na-
vios de cruzeiro a operar no 
Mediterrâneo e nas ilhas 
atlânticas, as duas principais 
áreas de influência para o 
Porto de Lisboa: 207 em 2012, 
face a 198 em 2011.

Cruzeiros no Medite-
rrâneo e ilhas atlânti-
cas têm vindo a cres-
cer nos últimos meses

Outra das novidades no 
1.º semestre foi a primeira 

escala pelo Porto de Lisboa 
de 9 navios de cruzeiro. 
O mais mediático foi o MSC 
Divina, porque foi em Lisboa 
que fez a primeira escala, 
da sua viagem inaugural. Para 
o 2.º semestre estão previstas 
mais três escalas inaugurais, 
que perfazem as 12 previstas 
para o ano de 2012.

Mais nove navios 
a passar por Lisboa
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Porto de Lisboa 
bate recordes de 
navios-cruzeiro
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