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1.º semestre de 2019
Porto de Lisboa recebe mais 8% de passageiros de cruzeiro
O Porto de Lisboa registou um crescimento de oito pontos percentuais, em termos de
passageiros de cruzeiro, durante o primeiro semestre do ano. No total, passaram no novo
terminal de cruzeiros da capital 239.135 passageiros, entre janeiro e junho, face aos
221.072 passageiros registados no período homólogo de 2018.
Este aumento do número de passageiros no Porto de Lisboa foi determinado pelos
crescimentos de 41% dos passageiros em turnaround, e de 5% dos passageiros em trânsito.
Lídia Sequeira, presidente do conselho de administração do Porto de Lisboa, realça que “a
variação do segmento de turnaround significa a realização de operações com um maior
número de passageiros a embarcar e a desembarcar, e pelo aumento do número de escalas
em interporting”. Além disso, sublinha a responsável, “a localização do Porto de Lisboa
confere-lhe vantagens acrescidas relativamente a outros portos, no que respeita ao início da
época de cruzeiros no Mediterrâneo e às viagens de reposicionamento”.
De janeiro a junho de 2019 registaram-se 29 travessias transatlânticas, face às 24 ocorridas
em igual período de 2018, verificando-se igualmente o aumento do número de navios de
cruzeiro a operar no Mediterrâneo e ilhas atlânticas, que passou de 177, em 2018, para 193,
em 2019.
O primeiro semestre do ano ficou ainda marcado pelos nove navios de cruzeiro que
escalaram o porto pela primeira vez, com destaque para o Mein Schiff 2, o MSC Bellissima e
o Le Bougainville, pelo facto de terem entrado ao serviço em 2019, e Lisboa ter sido incluída
nas suas viagens inaugurais.
De salientar que o Porto de Lisboa conquistou, pelo quarto ano consecutivo, e pela quinta
vez, o prémio de melhor porto de cruzeiros da Europa, naquela que foi a 26.ª edição dos
World Travel Awards Europa, que decorreu a 8 de junho, no Funchal.
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