
 
 
 
Comunicado de Imprensa 

 

Porto de Puerto Plata recebeu 74 navios cruzeiros em 

apenas 8 meses 

Entre outubro de 2015 e maio de 2016 o recém-inaugurado Porto de Puerto 

Plata recebeu 74 navios cruzeiros, num total de 168.000 turistas. Em média 

chegam semanalmente a Puerto Plata três a quatro navios cruzeiros, 

maioritariamente americanos (80%) e europeus (20%).  

O efeito do Porto na economia local tem-se feito sentir a vários níveis: o 

comércio e a restauração modernizaram e requalificaram a oferta de serviços; 

a oferta cultural diversificou o leque de atividades; e o número de transações 

comerciais na região beneficiou de um considerável impulso que se tem vindo 

a refletir na melhoria das condições de vida da população.   

Em 2016 o Porto de Puerto Plata deverá receber cerca de 125 navios cruzeiros, 

num total de 285 mil passageiros. Esse número deverá aumentar cerca de 45% 

em 2017, ultrapassando os 185 navios cruzeiros e 400 mil passageiros.  

Os navios cruzeiros representam já mais de 10 por cento do turismo da 

República Dominicana, que é atualmente o principal destino de cruzeiros das 

Caraíbas. Em 2015 a República Dominica recebeu cerca de 550 mil passageiros 

oriundos de navios cruzeiros mas esse número deverá ultrapassar 650 mil 

passageiros em 2016 e 750 mil em 2017. 

 

Sobre a República Dominicana 

A República Dominicana é um país da América Central com 48.198 quilómetros 

quadrados, onde habitam cerca de 10 milhões de habitantes. Banhada a Norte pelo 

Oceano Atlântico e a sul pelo Mar das Caraíbas é a segunda maior ilha das Caraíbas, 

repartindo parte do território com o Haiti. Cerca de 25 por cento da população da 

República Dominicana reside em Santo Domingo, capital do destino, também 

considerada a cidade mais antiga do novo mundo.  



 
 
 
Conhecida pelas praias maravilhosas e pelo clima tropical ameno, com temperaturas 

que variam entre os 25 e os 31 graus, a República Dominicana é um destino 

multiprodutos, com uma excelente relação preço qualidade, onde se destacam a 

hospitalidade e simpatia do povo.   

 

Para mais informações contacte o Gabinete de Imprensa do Turismo da República 

Dominicana: 

 

Isa Martins – isa.martins@jervispereira.pt 

Sara Clara – sara.clara@jervispereira.pt 

Tlf: 21 391 66 00    www.jervispereira.pt 
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