COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa com duas nomeações nos ‘Óscares do Turismo’

O porto de Lisboa é pelo terceiro ano consecutivo nomeado para os World Travel
Awards nas categorias Melhor Destino de Cruzeiros Mundial e Melhor Porto de
Cruzeiros Mundial (World’s Leading Cruise Port e World’s Leading Cruise
Destination), sendo os resultados conhecidos esta quarta-feira, 11 de Janeiro, na
Grande Gala Final que, este ano, decorre em Doha, no Qatar.
Este será o terceiro ano consecutivo em que o porto de Lisboa integra a listagem de
nomeados a nível mundial sendo que, na edição do ano passado, esteve também
nomeado em ambas as categorias.
“Esta renomeação é a prova do reconhecimento internacional da cidade de Lisboa e
do empenho que o porto de Lisboa e os agentes económicos têm tido em promover,
Lisboa como um dos mais privilegiados destinos para os navios e passageiros de
cruzeiro”, refere Andreia Ventura, administradora do porto de Lisboa.
Recorde-se que, a nível europeu, o porto de Lisboa esteve também já nomeado na
categoria de Melhor Porto de Cruzeiros Europeu (Europe’s leading Cruise Port) e na
categoria de Melhor Destino de Cruzeiros Europeu (Europe’s Leading Cruise
Destination), prémio que arrecadou na edição de 2009.
Lisboa mantém-se assim entre os mais reputados portos na indústria do turismo
marítimo partilhando as nomeações com portos como Miami, Rio de Janeiro,
Banguecoque, Dubai, Xangai, Cidade do Cabo ou Copenhaga (o único porto
Europeu, ao lado de Lisboa em ambas as nomeações).
Criados em 1993 e classificados pelo The Wall Street Journal como os ‘Óscares do
Turismo’, os World Travel Awards distinguem anualmente os melhores exemplos de
boas práticas neste sector a nível internacional.
A eleição para os World Travel Awards – Europe e World é feita por votação online
em que podem participar, além dos profissionais de turismo, os utilizadores do site
WTA em http://www.worldtravelwards.com/vote.
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