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A aposta no turismo não se

esgota na hotelaria, também

passa pelos navios de cruzeiro.

A visita do monumental MSC
Preziosa a Lisboa este mês, na
sua viagem inaugural, foi um
dos sinais mais recentes da
atractividade do país no turismo
de cruzeiros. Que o diga a Ad-
ministração do Porto de Lisboa
(APL), que prevê um ano de ex-
pansão desta actividade.

Mais: a empresa de gestão
portuária espera mesmo bater o
recorde atingido em 2012, que já
representou um marco histórico
nesta área. “Para 2013, e face às
escalas anunciadas até à data,
prevêem-se 364 escalas e 564
mil passageiros, o que, a verifi-
car-se, significará que a activi-
dade de cruzeiros no porto de
Lisboa continua a crescer, na
ordem dos 16% em termos de
escalas e de 8% ao nível dos
passageiros”, adiantou fonte

oficial da APL ao Diário Econó-
mico no início do ano.

Este será um crescimento si-
gnificativo face às 314 escalas e
525 mil passageiros no porto de
Lisboa no último ano. “O balan-
ço da actividade de cruzeiros no
porto de Lisboa em 2012 é con-
sideravelmente positivo, esti-
mando-se que a actividade
mantenha a boa ‘performance’
e registe um novo recorde ao ní-
vel dos passageiros”, adianta o
mesmo responsável da APL.

Recorde-se que, em 2011, o
porto de Lisboa ultrapassou

pela primeira vez a fasquia do
meio milhão de passageiros de
navios de cruzeiro, com um
total de 502.644 passageiros.
No ano passado registou-se
novo recorde: crescimento de
4% face a 2011. “Este número
poderia, ainda, ser mais ex-
pressivo se não tivéssemos
sido afectados por greves no
mês de Setembro, que levaram
ao cancelamento de 12 escalas
de navios de cruzeiro”, subli-
nha a mesma fonte oficial do
Porto de Lisboa .

No ano passado, o porto da
capital recebeu em primeira es-
cala 12 navios (que visitaram
pela primeira vez este porto),
um dos quais o MSC Divina, em
viagem inaugural, tendo Lisboa
sido, assim, o primeiro porto a
ser escalado após a embarcação
sair dos estaleiros de St. Nazai-
re, em França. Este ano, Lisboa
ainda deverá receber mais na-
vios em estreia. ■ N.M.S.

Turismo ganha
com ‘boom’ de cruzeiros

A chegada de cruzeiros a Lisboa
é um fenómeno que começa a marcar
o cenário ribeirinho da capital.
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564 mil
é a estimativa do número de
passageiros esperados este ano
em Lisboa em navios de cruzeiro.


