COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa representa Portugal
no Cádiz Cruise Forum 2012

Decorre hoje, 24 de maio, na cidade de Cádiz, na Andaluzia, um evento
internacional dedicado à indústria dos cruzeiros – Cádiz Cruise Forum 2012 –, que
conta com a participação de alguns dos principais intervenientes na indústria dos
cruzeiros a nível nacional e internacional, entre os quais o Porto de Lisboa.
Dirigido aos profissionais que, direta ou indiretamente estão envolvidos na
atividade de cruzeiros, o Cádiz Cruise Forum 2012 tem como principal objetivo
apresentar as oportunidades de negócio que o tráfego de cruzeiros pode
representar para a cidade de Cádiz em particular, e para a província da Andaluzia
em geral.
Lisboa servirá, assim, de exemplo enquanto porto que tem vindo a aproveitar as
oportunidades que têm surgido, nomeadamente da sua localização geográfica no
Atlântico, para o incremento da rota do Atlântico na sua área de influência do
negócio de cruzeiros.
Manuela Patrício, diretora de Cruzeiros do Porto de Lisboa, representa Portugal no
Fórum, com uma intervenção intitulada “La Ruta Atlántica de Cruceros, una nueva
oportunidade”, focada na importância da participação e envolvimento em projetos
internacionais que visam promover a região da Costa Atlântica enquanto destino de
cruzeiros, nomeadamente Cruises in the Atlantic Islands (1997-1999), Cruise
Atlantic Europe (2008-2011) e Atlantic Alliance (2008-ainda em curso). Para além
disso, reforçará também a forma como estes projetos têm contribuído para o Porto
de Lisboa tirar vantagem das oportunidades que o Atlântico apresenta como destino
por si só, uma região que em 1999 representava 11 por cento do total do tráfego
de cruzeiros no Porto de Lisboa, e que 2011 já representou 29 por cento. Na
verdade, o Atlântico constitui, atualmente, a principal área de influência de Lisboa
da atividade de cruzeiros.
O evento, organizado pelo Cruises News Media Group com o patrocínio da
Autoridade Portuária, da Comunidade Portuária e do Município de Cádiz, e dos
estaleiros navais Navantia, terá, também, a participação de representantes dos
operadores de cruzeiro Royal Caribbean International, Pullmantur, Iberocruceros e

Oceania, dos portos de Málaga e Motril, e de outros profissionais da indústria dos
cruzeiros, nomeadamente Intercruises e BC Tours.
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