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Ambicioso, mas exequível, assim é o novo 

Plano Estratégico para o Turismo da Região 

de Lisboa que tem como objetivo principal 

aumentar a notoriedade do destino-marca 

e promover a sustentabilidade, sinónimo de 

desenvolvimento. Foram muitas e valiosas as 

contribuições das várias entidades públicas e 

privadas para a elaboração deste documento, 

no qual se destaca o reforço da integração 

territorial, que permitirá ganhar escala. Dar 

maior protagonismo ao Rio Tejo, que possui 

um enorme potencial e atravessa diversos 

municípios da Região, desenvolvimento de 

produtos transversais ao destino e criação de 

polos locais são alguns dos pilares em que 

assenta a nova estratégia, a implementar 

num horizonte temporal de cinco anos. Neste 

novo ciclo de desenvolvimento para a Região 

de Lisboa – una, mas diversa, tendo em con-

ta as caraterísticas dos 18 municípios que a 

compõem –, procurar-se-á, como não poderia 

deixar de ser, fomentar o reforço harmonioso 

da relação entre residentes e visitantes, uma 

mais-valia que desde sempre nos é reconhe-

cida e diferencia.

Os próximos anos perspetivam-se desafian-

tes, não só pelo muito potencial que há a 

desenvolver – com base numa oferta turística 

renovada, agora alargada e ainda mais diver-

sificada –, como pelo facto de o legado ser 

de peso. Fruto da estratégia de sucesso im-

primida ano após ano, Lisboa não só alcançou 

como ultrapassou as previsões mais otimistas 

no que diz respeito aos principais indicadores 

turísticos.  Com orgulho reafirmo que Lisboa 

é, de há muito e reconhecidamente, o grande 

POR UMA LISBOA MAIS COESA 
E SUSTENTÁVEL

E  | Editorial

motor da economia regional e nacional. Da 

mesma forma, com convicção, sublinho o nos-

so empenho em aumentar a riqueza gerada 

pelo turismo, um setor extremamente dinâmi-

co e inovador, que emprega muitos milhares 

de pessoas.

Voltando ao Plano Estratégico para o Turismo 

da Região de Lisboa 2020-2024, importa sa-

lientar que o presente documento coloca um 

dos maiores desafios de sempre ao destino 

Lisboa, ou seja, o de assegurar a sustentabi-

lidade do Turismo. O desígnio ficou já paten-

te na mobilização das diversas entidades no 

decorrer do processo de discussão do plano. 

Uma vez mais, o interesse coletivo sobrepôs-

-se ao individual, não obstante os diferentes 

graus de maturidade que a Região evidencia 

em termos de desenvolvimento turístico, o 

que permitiu definir uma estratégia comum 

para Lisboa. 

Juntos vamos continuar a trabalhar para ter-

mos uma Região mais integrada, mais com-

pleta e mais sustentável. É o nosso compro-

misso e a nossa firme vontade.

4

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

O NOVO PLANO 
ESTRATÉGICO 
É AMBICIOSO, 

MAS EXEQUÍVEL

OS PRÓXIMOS ANOS 
PERSPETIVAM-SE 

DESAFIANTES

O INTERESSE 
COLETIVO 

SOBREPÔS-SE 
AO INDIVIDUAL

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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Promover a integração regional e o aumento 

da riqueza gerada pelo Turismo são dois gran-

des propósitos subjacentes ao Plano Estratégi-

co para o Turismo da Região de Lisboa 2020-

2024, aprovado pelas direções da Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-

-RL) e da Associação Turismo de Lisboa (ATL).

Foi um processo “muito participado”, como 

destacou o vogal da direção da ATL, Luís 

Paixão Martins, na apresentação pública do 

documento, sublinhando que, pela primeira 

vez, foi desenhada “uma única abordagem 

para o destino-marca, fazendo com que Lis-

boa coincida territorialmente com a região”. 

Trata-se de uma integração regional da Área 

Metropolitana – a Grande Lisboa e a Península 

de Setúbal – facilitada pela definição das cen-

tralidades com potencial turístico, qualificadas 

neste plano como polos. Mas – ressalvou – 

esta visão não segue uma lógica autárquica e 

administrativa, antes uma orientação de mar-

keting territorial e turístico. A integração vai 

além do território, estendendo-se às pessoas, 

visando reforçar a harmonia entre residentes 

e visitantes e, nesse sentido, a estratégia de 

marketing visará segmentos de turistas que 

melhor se integrem com a cidade.  

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal 

de Sesimbra, Francisco Jesus, elencou os que 

considera serem os desafios do novo plano 

estratégico, a começar pela sustentabilidade 

do setor que deve ser económica, mas tam-

bém social e ambiental. Defendendo que se 

olhe para a Região de Lisboa na perspetiva de 

“um motor para o País”, considerou que uma 

maior coesão entre os vários territórios é “fun-

damental para a emancipação” da região, tal 

como fundamental é uma maior autonomia 

das entidades regionais de turismo, a nível 

administrativo e financeiro. Este é – sublinhou 

– um “ciclo de sustentabilidade e afirmação da 

Região de Lisboa”.

Isso mesmo sublinhou o presidente adjunto 

da ATL, José Luís Arnaut, sustentando que, 

com este plano, Lisboa “renova a sua ambi-

ção depois de ter testemunhado a superação 

dos objetivos traçados para os últimos anos”. 

Recordou que o turismo é a mais importante 

Um novo protagonismo para o Tejo, a gestão dos fluxos 
turísticos através de doze polos locais espalhados pela Região 
de Lisboa e o desenvolvimento de produtos transversais a 
todo o destino: estes são objetivos centrais da estratégia para 
o Turismo da Região de Lisboa nos próximos cinco anos.

PLANO ESTRATÉGICO PARA O TURISMO 
DA REGIÃO DE LISBOA 2020-2024 

UM NOVO CICLO



6

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

D  | Dossier Especial

atividade económica e social de Lisboa: “É no-

tável a evolução de Lisboa como destino turís-

tico de eleição, mas continua a ter ainda mui-

to potencial para crescer, e há que o fazer de 

forma sustentada e fomentando a integração 

regional, sinónimos de desenvolvimento e de 

futuro”. Este plano identifica, precisamente, as 

linhas de orientação que permitirão “ir ainda 

mais longe e gerar ainda mais valor” para a 

região e para o País.

Na mesma linha, o presidente da ERT-RL e 

diretor geral da ATL, Vítor Costa, afirmou que 

este plano é o culminar de um percurso de 

“objetivos sempre cumpridos e, muitas vezes, 

ultrapassados”, colocando “novos e importan-

tes desafios para o desenvolvimento e para a 

sustentabilidade” do destino. Recordou que a 

questão territorial “sempre foi delicada”, numa 

região que inclui a capital do País e com 18 mu-

nicípios cujo peso relativo no turismo é muito 

díspar. Os planos anteriores “avançaram mais 

quando a estratégia de integração foi mais 

aprofundada, quando houve mesmo alguma 

convergência”. “O caminho agora apresentado 

é claramente o de ultrapassar uma visão de 

uns e de outros, o que se propõe é a visão de 

um destino uno, mas diverso. O que se propõe 

é ganhar escala, a visão de um destino turísti-

co coincidente com um território com cerca de 

três milhões de habitantes”, concluiu. 

As últimas palavras na apresentação pública 

da estratégia foram do presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa e da ATL, Fernando Medi-

na, que enfatizou que o turismo na região re-

presenta cerca de 15 mil milhões de euros, o 

equivalente a dez vezes a totalidade do setor 

nacional do calçado, além de que é responsá-

vel por cerca de 200 mil postos de trabalho, 

diretos e indiretos. “Não estamos a falar de 

uma coisa pequena, mas, indiscutivelmente, 

de um dos grandes motores da atividade eco-

nómica do País, um dos grandes responsáveis 

pelo emprego, pela coesão social e pela coe-

são territorial”, frisou. Sobre este plano, des-

tacou que “é o primeiro que assume que o 

turismo em Lisboa é o turismo da Região de 

Lisboa”, o que tem “uma enorme importân-

cia”. “É urgente, vital, central que consigamos 

o desenvolvimento de novas polaridades”, 

advogou, rematando que isso implica capaci-

dade de trabalho e um programa de investi-

mentos conjuntos.
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ESTRATÉGIA BEM SUCEDIDA

TURISMO É A PRINCIPAL ATIVIDADE DA REGIÃO

O plano a implementar até 2024 é o corolário 

de uma estratégia que elevou o turismo “a ati-

vidade económica e social predominante” na 

capital. Lisboa recebe hoje, aproximadamente, 

30% dos hóspedes totais do País. O balanço do 

plano estratégico que agora terminou é, pois, 

bastante positivo: foram ultrapassadas a maioria 

das metas previstas, alcançou-se um “forte” au-

mento da procura, com um crescimento médio 

anual superior a 85%, assim como um “forte de-

sempenho” em todos os mercados alvo, tendo 

sido “expressiva a redução da sazonalidade”, 

contribuindo, para tal, a organização de eventos 

corporativos, desportivos e culturais em períodos 

de menor procura. Destaca-se, de igual forma, 

a satisfação crescente dos turistas com as suas 

experiências, sendo possível concluir que Lisboa, 

enquanto destino, teve uma evolução positiva, 

com uma satisfação global igual ou superior a 

8 (em 10).

A notoriedade e a qualidade crescentes têm 

conduzido a vários prémios e distinções de re-

conhecimento internacional. No mesmo sentido, 

nos últimos anos, Lisboa tornou-se residência de 

algumas personalidades conhecidas de várias 

indústrias e a juntar a este facto a promoção 

da região muito tem ganho com o “voto” dos 

influencers nas redes sociais, que embelezam a 

paisagens, o clima, a gastronomia e até o estilo 

de vida. O seu crescimento atraiu a vinda de no-

vos turistas, os “first comers”, que, por sua vez, 

alavancaram o aumento do gasto médio. Assim, 

em termos médios, pode afirmar-se que houve 

uma evolução positiva desde 2015, com o gasto 

médio individual a subir 3,4%. A vinda de “first 

comers” aumentou 6,7%, em detrimento da 

dos “repetentes”, que diminuiu 9,1%, em linha 

com a estada média, que, devido ao aumento 

da tendência para short breaks, revelou um de-

créscimo de 2,7%. Em contrapartida, a ocupação 

subiu 7,7% e o RevPar cresceu 78%, entre 2014 

e 2018. No que toca aos mercados emissores, o 

top 10, responsável por 70% dos turistas estran-

geiros, continua a crescer, com destaque para 

a integração nesta tabela de mercados como 

a China e o Canadá. Impulsionada pelas novas 

ligações aéreas, a vinda de mais nacionalida-

des fora da Europa proporcionou, além de uma 

maior variedade, um aumento do gasto médio 

individual (de, aproximadamente, 900 euros em 

2014, para 986 em 2018). 
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ALMADA

O concelho de Almada encontra-se num período 

de ascensão, com o número de infraestruturas 

hoteleiras a subir, assim como o de quartos e o 

de hóspedes. A aposta tem-se centrado no aloja-

mento local, tendo nascido mais de 700 unidades 

em 2018. Ainda assim, o número de visitantes 

é moderado. Mas há vários fatores que tornam 

o concelho atrativo turisticamente: é o caso do 

Cristo Rei, “reconhecido como o melhor miradou-

ro para a cidade”, da renovada frente ribeirinha, 

da oferta gastronómica regional, assim como dos 

quase 30 km de extensão de areal da Caparica, do 

surf e do “elevado potencial para a dinamização 

do turismo náutico, com a realização de cruzeiros 

pela margem”. Neste sentido, os próximos anos 

trarão desafios, como o aumento da intensidade 

da oferta para usufruto turístico do rio e o aumen-

to da qualificação da oferta hoteleira, de forma a 

captar dormidas de turistas que visitam Lisboa. 

OEIRAS

Durante o plano estratégico anterior, Oeiras 

apresentou a maior taxa de crescimento da 

região no que toca ao alojamento local, ape-

sar de o número de unidades ainda ser ra-

zoavelmente baixo, cerca de 250. O concelho 

destaca-se também por ser um dos polos em-

presariais mais fortes, tendo vindo a acolher 

eventos que exigem grande complexidade 

logística, como a Comic Con e o NOS Alive. 

Pode, nesse sentido, explorar esse estatuto 

no desenvolvimento do turismo de negócios 

e MI. Deve igualmente continuar a investir no 

segmento do Enoturismo, uma vez que é parte 

integrante da rota de vinhos Bucelas, Carcave-

los e Colares.

AS PONTENCIALIDADES DOS CONCELHOS

LOURES

O vinho é um dos principais atrativos, do ponto de 

vista do turismo, no concelho de Loures, tendo-

-se realizado, em 2019, 11 eventos neste âmbito.  

Loures tem ainda como imagem de marca a arte 

urbana, de que é exemplo a Quinta do Mocho, a 

maior galeria a céu aberto da Europa. Esta zona 

agrega mais cinco outros centros de arte urba-

na: Sacavém, Bobadela, Apelação, S. António dos 

Cavaleiros e Bucelas e no ano passado acolheu 

84 artistas de 11 nacionalidades na 4.ª edição do 

festival dedicado a este tema.  Assim, o conce-

lho tem potencial, por um lado, no que toca ao 

desenvolvimento de infraestruturas turísticas em 

zonas de Enoturismo e, por outro, na oferta de 

atividades complementares às da capital. 

CASCAIS

Nos 18 concelhos da região, Cascais é o que 

apresenta maior estadia média, tendo um “po-

sicionamento privilegiado no contexto turístico”, 

com destaque para o rápido crescimento do alo-

jamento local. O concelho aposta numa oferta 

diferenciada, que passa pela hotelaria e restau-

ração de luxo e reconhecimento internacional, 

numa oferta diversificada e independente de 

Lisboa. Investe também no golfe, com a criação 

de novos campos; na captação de eventos ino-

vadores ou com elevada exposição mediática, 

tendo sido criadas infraestruturas e apostado 

na promoção internacional; e ainda no turismo 

residencial. Para o futuro, Cascais deve focar-

-se no desenvolvimento de zonas de comércio 

high-end, eliminando a necessidade de recorrer 

à capital, em melhorar a acessibilidade e acom-

panhar o crescimento do alojamento local com 

o seu posicionamento premium.
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SINTRA

Sintra é, na ótica dos visitantes, um destino de 

day visit, tendo observado durante os últimos 

anos um crescimento moderado de alojamen-

to e dormidas. Relativamente ao número de 

quartos, a hotelaria tradicional perdeu terreno, 

correspondendo a menos de 40% do total, de-

notando-se uma aceleração do alojamento local 

desde 2014. O principal ponto a desenvolver 

será ao nível do aumento do tempo de estadia, 

uma vez que, em média, os visitantes passam 

apenas três horas no concelho. Assim, os prin-

cipais desafios vão passar pela dinamização e 

captação de cadeias hoteleiras qualificadas e 

pela promoção e qualificação da restauração, de 

forma a incentivar o aumento da estadia. Para 

a dinamização do concelho, podem contribuir 

também os pontos com potencial turístico “inex-

plorado”, de que são exemplo o santuário da Pe-

ninha, pouco procurado devido ao difícil acesso e 

à interdição da visita ao interior; a praia da Vigia, 

um espaço deserto e ainda sem infraestruturas 

mas com potencial para o desenvolvimento de 

atividades como o surf; e ainda e um vasto le-

que de património religioso e cultural que pode 

ser dinamizado, contribuindo para a descentrali-

zação dos visitantes no centro da vila. 

MAFRA

Mafra mantém-se como destino de day visit, 

tendo registado um desenvolvimento turístico 

moderado. Nos últimos anos, assistiu-se a um 

crescimento das infraestruturas hoteleiras, tendo 

aumentado o número de quartos e, sobretudo, 

de espaços de alojamento local. Ainda assim, a 

distância face a Lisboa e a oferta turística disper-

sa condicionam o aluxo de visitantes.  A expecta-

tiva para o futuro é de que tanto o palácio como 

a tapada, recentemente classificados como pa-

trimónio da UNESCO, potenciem o investimento 

a nível hoteleiro e de oferta de MI. Além disso, 

o concelho integra a Ericeira, que assistiu a uma 

evolução exponencial do turismo associado ao 

surf. O aumento da procura levou ao desenvolvi-

mento de infraestruturas, como escolas de surf, 

espaços de restauração e dinamização hoteleira, 

ainda que se coloquem questões de sustentabi-

lidade enquanto surf resort.

ARRÁBIDA 

Os concelhos da Arrábida, onde se incluem Se-

túbal, Palmela e Sesimbra, ainda caracterizam a 

sua oferta hoteleira por estabelecimentos cen-

trados no produtos Sol e Mar. Também aqui se 

tem registado um crescimento do número de 

quartos de alojamento local, o que tem permi-

tindo maior flexibilidade para lidar com a natural 

sazonalidade da procura turística. Setúbal e Pal-

mela possuem potencial em áreas como o Eno-

turismo, graças ao crescente reconhecimento da 

rota de vinhos da península. No que toca à Serra 

da Arrábida, houve um aumento de operadores 

locais, mas apenas 20% dos turistas a procuram 

conhecer. Um dos desafios passará pela captação 

mais acentuada de visitas, processo que poderá 

ser acelerado com a entrada em funcionamento 

do aeroporto do Montijo e do desenvolvimento 

da mobilidade turística do Tejo. Do outro lado 

da serra, encontra-se o concelho de Sesimbra, 

cuja vila concentra mais de 70% da oferta, com 

a perspetiva para o futuro a passar pela atração 

de operadores internacionais, uma vez que a va-

riedade da oferta sustenta a sua promoção e o 

seu reconhecimento enquanto destino Sol e Mar. 

ARCO DO TEJO  

A atividade turística nos concelhos abrangidos 

pelo Arco do Tejo ainda se encontra numa fase 

embrionária, pese embora o facto de estes 

concelhos terem sentido o maior crescimento 

em termos de turistas da região. O que mais 

cresceu foi a hotelaria tradicional, apesar de o 

alojamento local ter sentido um crescimento ex-

ponencial. O aumento do número de quartos é 

ainda moderado, no entanto, a expectativa é de 

que aumente aquando da entrada em funcio-

namento do aeroporto do Montijo. Em termos 

de atividades, existem alguns casos de sucesso, 

como o EVOA, em Vila Franca de Xira, destinado 

à visitação e observação de aves, ou a vila de 

Alcochete, cuja aposta na qualidade urbana, na 

preservação do património, na inovação das in-

fraestruturas e na integração turística nas tradi-

ções locais tem atraído mais visitantes. O futuro 

abarca vários desafios para o desenvolvimento 

destes concelhos, nomeadamente, a aposta nos 

segmentos de Vinho e Gastronomia, Natureza 

e Náutica, tornando-se necessário diversificar a 

oferta e focar esforços em nichos de elevado po-

tencial, bem como investir em mobilidade entre 

margens e no aumento da retenção de estadias. 
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as condições de circulação, implementando, 

entre outras medidas, locais de recolha e saída 

de passageiros. O novo museu do Tesouro Real 

veio aumentar a atratividade deste polo, ainda 

assim, a promoção de conteúdos culturais e o 

fortalecimento da oferta na Ajuda irão permitir a 

dinamização da diversidade e a não concentra-

ção excessiva de turistas em Belém. 

Ainda em Lisboa, o Polo Oriente surge como 

uma zona que pode potenciar ofertas alternati-

vas, sobretudo em Marvila e no Beato. Conside-

rados sítios jovens e trendy, tornam-se atrativos 

e permitem o enriquecimento de experiências, 

por exemplo, arte urbana.  Neste polo, o reforço 

da qualidade urbana, a valorização da arte pú-

blica e das infraestruturas são também pontos 

a melhorar. 

O Polo Sintra, por seu turno, vê como princi-

pal desafio o desenvolvimento a nível cultural, 

tendo de potenciar a requalificação hoteleira e 

de apostar na restauração. Diversificar a oferta, 

aumentando as atividades noturnas para fazer 

crescer as dormidas, criar soluções de mobilida-

de e desenvolvimento de atrações no litoral são 

outros pontos que permitirão fortalecer a sua 

posição. 

POLOS TURÍSTICOS

Os polos consolidados são: Lisboa Centro, 

Belém-Ajuda, Sintra, Cascais e Ericeira. Por sua 

vez, os polos em desenvolvimento são o Tejo, 

Lisboa Oriente, Mafra e Arrábida. Já os polos a 

potenciar são o Arco Ribeirinho Sul, Reserva 

Natural do Estuário e Costa da Caparica.

Partindo do tipo de oferta e do grau de desen-

volvimento de cada polo, deve apostar-se na 

captação de mais atividade turística, sem es-

quecer a gestão da qualidade da oferta. Assim, 

o Polo Lisboa Centro deve investir, por exem-

plo, na captação de grupos hoteleiros premium, 

promover a mobilidade pedonal e por via de 

transportes públicos, melhorar a qualidade do 

território, sobretudo a que se torna mais conges-

tionada por turistas, através de medidas como 

melhoria da sinalização, recolha de lixo ou vi-

gilância física e remota. Deve, de igual forma, 

promover as zonas inexploradas e elevar a qua-

lidade e visibilidade da oferta de shopping. 

No Polo Belém-Ajuda, um dos principais pon-

tos a desenvolver são as acessibilidades, sendo 

necessário reduzir o impacto da barreira ferro-

viária no acesso à frente ribeirinha e melhorar 

A OFERTA DA REGIÃO

O novo plano estratégico foca-se em objetivos chave que visam, por um lado, a 
sustentabilidade e, por outro, a preparação para um novo ciclo, “mais integrado”, 
“harmonioso” e “sustentado”. Para atingir estas métricas é necessário conhecer o que 
a região tem para oferecer, isto é, quais os seus produtos e quantificadores. Assim, os 
produtos podem ser divididos em cinco categorias: Sol e Mar, Surf, MI, Golfe e Natureza. 
Já os qualificadores são transversais a todo o destino e traduzem-se na motivação da 
procura. Estes fatores estão presentes nos 12 polos que subdividem o destino. 
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Já o Polo Cascais deve continuar a apostar no 

serviço premium, qualificar o comércio de rua, 

captar novos eventos de elevada exposição me-

diática e apostar no segmento golfe. 

O Polo Ericeira, já referência do surf mundial, 

deve procurar reforçar o seu posicionamento 

como destino sustentável da modalidade. Deve 

também atender à requalificação da envolvente 

das praias, atendendo à organização, limpeza e 

segurança. A Ericeira pode ajudar a promover o 

Polo Mafra, que deve procurar qualificar infraes-

truturas agora que também é património mundial. 

Assim, deve procurar potenciar o enriquecimento 

do conteúdo cultural associado aos equipamentos 

do palácio de Mafra, assim como melhorar os cir-

cuitos e acessos à tapada, reforçando, por exem-

plo, sinalética e a qualidade dos trilhos. 

Por sua vez, o Polo Tejo vem explorar o poten-

cial do rio como um novo ativo turístico, sendo 

necessário desenvolver infraestruturas fluviais, 

abarca várias modalidades, deve, nos próximos 

anos, procurar alargar a oferta, garantindo a sus-

tentabilidade do produto. Um dos objetivos passa 

por tornar Lisboa um centro de referência de surf, 

sendo, para isso, necessário atingir um patamar 

de qualidade e de sustentabilidade na prática des-

portiva. As atividades que englobam o contexto 

de praia inserem-se na categoria sol e mar, um 

produto que deverá conduzir ao potenciamento 

da região enquanto city break. Algumas das me-

didas que devem ser tomadas passam pelo de-

senvolvimento de programas de preservação do 

património balnear e pela requalificação urbana 

e ambiental. Relativamente ao golfe, procura ele-

var-se este produto a um patamar além-fronteiras, 

sendo, para isso, preciso atrair eventos internacio-

nais da modalidade. No que toca ao património 

natural, este ainda se encontra em parte por ex-

plorar. É um segmento cuja potencialidade passa 

pela diversidade de experiências que podem ser 

proporcionadas. O seu desenvolvimento envolve a 

criação de programas de preservação da natureza, 

pela promoção de Lisboa enquanto amiga do am-

biente e pela organização de eventos internacio-

nais que promovam a divulgação deste segmento. 

Os qualificadores, elementos chave para a atração 

turística, são a Gastronomia e Vinho, Cultura, Com-

pras e Eventos. No caso da Gastronomia e Vinho, 

é necessário incentivar a criação de experiências 

únicas, assim como alargar a oferta da restauração 

tendo em conta a preservação da autenticidade da 

mesma. Neste segmento, o Enoturismo sustenta 

o qualificador, mas, através da criação de centros 

dedicados à promoção desta atividade, da divul-

gação, do incentivo à profissionalização do setor 

e da melhoria dos alojamentos e restauração nas 

rotas de Enoturismo, a Gastronomia e Vinho “pode 

evoluir para produto transversal de Lisboa”. 

Já o qualificador Compras, um segmento que 

engloba comércio de luxo e tradicional, tem um 

papel fundamental para a atração e notoriedade 

da região. A promoção dos principais locais, as-

sim como a qualificação do comércio tradicional 

são fatores essenciais para atrair os segmentos 

de gasto médio. 

Quanto à Cultura, “carece de mais e melhores con-

teúdos, sobretudo de carácter clássico”, e para a 

desenvolver há objetivos a atingir, como a explo-

ração eficaz dos equipamentos, criando conteúdos 

mais atrativos, o desenvolvimento de parcerias 

com entidades internacionais para acolher mais 

exposições e através de uma intensificação de 

oferta complementar capaz de ser diferenciadora 

e mais atrativa. 

No que toca aos Eventos, o destino tem-se re-

velado atrativo enquanto recetor de eventos 

musicais e desportivos. Potenciar a captação e 

a frequência de mais eventos, diversificar e alar-

gar a oferta são alguns dos objetivos necessários 

ao desenvolvimento deste qualificador. 

criar pontos de venda de roteiros com ativida-

des dedicadas ao rio e reabilitar a frente Trafaria 

e Cacilhas através de restaurantes, miradouros 

ou outros equipamentos turísticos. Relativa-

mente ao Polo Reserva Natural do Estuário 

apontam-se como objetivos a dinamização de 

atividades ligadas à Natureza, a fim de propor-

cionar experiências únicas a nível de destino city 

break, destacando a promoção de atividades e 

experiências tradicionais, a valorização da faixa 

Parque das Nações – Valorsul e criação de ro-

teiros transmitindo uma imagem de experiência 

única e a criação de opções de alojamento ao 

longo do polo e gestão de atividades com o in-

tuito de garantir que as mesmas não interferem 

com a integridade ecológica do ativo. 

O Polo Arco Ribeirinho Sul poderá esperar 

efeitos positivos da instalação do novo aeropor-

to do Montijo, devendo, para isso, desenvolver a 

oferta alargada de alojamento de alta qualidade, 

empreender o acesso ao polo via rio, desenvol-

vendo infraestruturas para tal, e dinamizar os 

centros históricos para atrair turismo residencial. 

A Caparica deve focar-se na sua oferta Sol e Mar, 

intensificando a qualificação da infraestrutura de 

acesso e suporte às praias, enriquecendo a ofer-

ta de alojamento e posicionando-se como zona 

de Surf para segmentos específicos. 

Por fim, o Polo Arrábida deve potenciar-se 

enquanto destino Natureza, e, nesse sentido, 

focar-se no aumento da exposição da Serra da 

Arrábida, reforçar a oferta hoteleira e de infraes-

truturas, aumentar o suporte às atividades de 

turismo de Natureza e Sol e Mar, assim como 

revitalizar os pontos históricos.

PRODUTOS E QUALIFICADORES

Os produtos e qualificadores são essenciais ao 

desenvolvimento e potenciamento do destino. A 

diversidade em que se traduzem estimula a vinda 

de visitantes por diferentes motivos, une e fortale-

ce, simultaneamente, toda a região. 

O produto “City / Short Break” (estadas curtas em 

cidade), com uma quota de 66,5%, tem vindo a 

reforçar a sua posição na arquitetura da oferta, na 

medida em que se posiciona como a motivação 

central da visita a Lisboa, assente nos seus atri-

butos distintivos, na força dos seus qualificadores 

e na oportunidade de acesso fácil a um leque de 

produtos complementares de invulgar riqueza e 

diversidade para motivações mais específicas.

Paralelamente, embora numa escala mais reduzi-

da, o produto “MI” (“Meetings & Incentives”, reu-

niões de cariz empresarial e associativo, assume 

especial relevância na conquista de mercados, 

apoiada na criação de infraestruturas para eventos 

de maior dimensão. 

Surf, Sol e Mar, Golfe e Natureza são os produtos 

complementares. O surf, sendo um segmento que 
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REFORÇO DE MERCADOS DE VALOR ACRESCENTADO
Para atingir o objetivo de integrar a oferta turísti-

ca de toda a Região, o plano aposta no marketing 

focado nos segmentos do visitante individual, 

em família e em pequenos grupos, sendo que 

são estes os que, igualmente, proporcionam 

melhor integração com os residentes. Já a pro-

moção do destino tem de ter em conta os mer-

cados alvo e deve adequar a sua estratégia em 

prol da projeção internacional. 

O foco desta projeção deve apontar para mer-

cados e segmentos de maior valor acrescenta-

do, como é o caso dos atlânticos, onde se inclui 

Brasil, EUA e Canadá, emissores de elevado 

gasto médio e com tendência para estadias de 

maior duração. Outros mercados a ter em conta 

são o europeu, considerado maduro, e o mé-

dio asiático, cuja tendência é de crescimento. 

Os países europeus servem-se da proximidade 

geográfica e procuram tendencialmente desti-

nos de city break. Já os asiáticos acentuam o 

reconhecimento internacional e possibilitam a 

alavancagem de “hubs aéreos internacionais”. 

Além destes, “é fundamental desenvolver no-

vos mercados de alto potencial”, de que são 

exemplo a Rússia, caracterizado pelo elevado 

gasto médio, a Coreia do Sul e o Japão, cujos 

viajantes são considerados dos melhores a di-

versos níveis, e ainda alguns países do Médio 

Oriente, também com potencial para turistas de 

elevado gasto médio.  

É importante conhecer e caracterizar os turistas 

que visitam a região, entender as suas motiva-

ções e expetativas, por via do fortalecimento das 

bases de informação do Observatório do Turismo. 

Para isso, é preciso reforçar a aposta nos canais 

digitais, bem como criar um programa de media 

relations, cujos objetivos são a promoção, quer 

de novos mercados, quer dos polos em desen-

volvimento. Ainda enquanto linha de reforço da 

imagem do local, o residente detém um papel de 

promoção ativa, podendo dar sugestões de visita 

a turistas com quem se relacione.  

Canadá Russia

Europa

Médio Oriente

EUA

Japão

Brasil

Coreia do Sul
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Este é um plano ambicioso? Em 

que medida?

 Sem dúvida, pois o Plano Estraté-

gico 2020-24 coloca um dos mais 

importantes desafios de todos os 

tempos para o destino Lisboa: asse-

gurar a sustentabilidade do Turismo, 

nas suas variadas componentes, do 

Turismo, através da integração re-

gional e em harmonia com os três 

milhões de habitantes da região. 

A região apresenta, atualmen-

te, diferentes níveis de maturi-

dade em matéria de desenvol-

vimento turístico. Uma maior 

coesão é concretizável no hori-

zonte deste plano?

Acredito que estão reunidas as con-

dições para, no horizonte temporal 

deste plano estratégico, termos 

uma Região de Lisboa mais coesa. 

O primeiro passo para isso foi dado 

com a capacidade de mobilização 

das diversas entidades, públicas e 

privadas, envolvidas na discussão 

do plano. A elevada participação é o 

melhor dos pronúncios. Devo frisar, 

além disso, a capacidade de olhar 

para lá dos interesses particulares, 

definindo uma estratégia para o 

todo. A prova está no facto de os 

12 polos previstos extravasarem as 

divisões administrativas, implicando 

a concertação de esforços de vários 

concelhos para a concretização das 

metas desenhadas. É verdade que 

a região apresenta diferentes graus 

de maturidade e, por isso mesmo, 

não é realista esperar que, em 

2024, os diversos polos estejam em 

igualdade de circunstâncias. Mas o 

que é realista esperar é que, quan-

do se fizer o balanço do plano que 

agora lançamos, tenhamos uma 

Região de Lisboa mais integrada, na 

sua oferta, e, por conseguinte, um 

destino mais forte e atrativo. 

UMA REGIÃO 
MAIS INTEGRADA

VÍTOR COSTA
PRESIDENTE DA ERT-RL
E DIRETOR-GERAL DA ATL

Qual é a prioridade das prio-

ridades?

A prioridade das prioridades é 

sempre potenciar o destino, a 

partir de agora, entendido como 

uma marca única, que já não dis-

tingue entre a Cidade e a Região 

de Lisboa. Mas diria que, para 

alcançar esse desiderato, preci-

samos ganhar escala num novo 

ciclo que tem de ser construído 

em harmonia com quem vive e 

trabalha na região: este não é um 

desígnio da ERT-RL ou da ATL, tem 

de ser assumido como um desíg-

nio comum.

Que região espera encontrar 

em 2024?

Uma região mais integrada, mais 

completa e sustentável, em har-

monia com os habitantes, com a 

ambição renovada para ser cada 

vez mais Lisboa. 

Um “destino 
uno, mas 
diverso”, com 
“capacidade 
para dar 
respostas 
adequadas e 
diferenciadas”, 
é a ambição 
do novo plano 
estratégico
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Em 2018, a atividade turística na Região de Lis-

boa gerou mais de 14,7 mil milhões de euros 

e 201 mil postos de trabalho, o que se traduziu 

em 20,3% do Produto Interno Bruto da região. 

Esta é uma das conclusões de um estudo reali-

zado pela Deloitte, para a Associação Turismo de 

Lisboa (ATL), sobre o impacto macroeconómico 

do turismo. 

A consultora concluiu que, entre 2015 e 2018, 

no que toca ao emprego no setor, a taxa de cres-

cimento foi de 5,1% e que no que diz respeito à 

atividade em si aumentou aumentado, em mé-

dia, 11% anualmente. 

Comentando estes resultados, o diretor-geral da 

ATL e presidente da Entidade Regional de Turis-

mo da Região de Lisboa, Vitor Costa, afirma que 

“demonstram o acerto da estratégia de desen-

volvimento regional do turismo que tem vindo 

a ser implementada e colocam novos desafios 

à sustentabilidade económica, social, ambiental 

e territorial desta atividade, a que a implemen-

tação do novo plano estratégico recentemente 

aprovado tem que responder”. 

Relativamente às receitas geradas pelos esta-

belecimentos hoteleiros, evidencia-se um cres-

cimento continuo desde 2012, tendo-se situado 

o preço médio por quarto nos 108,57 euros, em 

2018. Também o alojamento local tem vindo a 

TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA 

20,3% DO PIB EM 2018

dar provas de bom desempenho, apontando o 

estudo para um aumento de receitas de 37,7% 

face a 2017. Por sua vez, a restauração viu as 

receitas aumentar 26% por via do turismo, su-

perando os 900 milhões de euros. 

No mesmo sentido, setores como os transpor-

tes e o golfe cresceram 13% e 5,86%, respeti-

vamente, e a cultura atingiu os 98 milhões de 

euros com receitas de bilheteiras de museus, 

eventos e festivais de música. 

Os dados da consultora apontam para um cres-

cimento “ininterrupto desde 2013”, sendo que 

se geraram mais de 96 mil postos de trabalho 

diretos, o que se traduziu num aumento de 6%, 

nomeadamente em setores como o comércio e 

a animação turística. 

A ATL traçou um perfil dos viajantes que visita-

ram a região em 2018, concluindo que são pro-

venientes de países como Brasil, França, Estados 

Unidos da América, Espanha, Alemanha, Reino 

Unido e Itália; que 95,1% chegaram de avião, 

93% viajaram para Lisboa em lazer e cerca de 

90% visitaram o destino pela primeira vez. Os 

turistas gastaram em média 153,5 euros por dia 

e pernoitaram 4,5 noites na região. 

O impacto macroeconómico do turismo na Re-

gião de Lisboa tem igualmente permitido “gerar 

riqueza nas diferentes atividades e agentes da 

cadeia de valor do setor”, afirma, a propósito, 

o presidente adjunto da ATL, José Luís Arnaut. 

“Este é o caminho a manter, com os devidos 

ajustes em função da exigência, cada vez maior, 

associada ao patamar de excelência a que já 

chegámos”, acrescenta. 
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RUGBY UNIVERSITÁRIO

LISBOA ANFITRIÃ 
DE COMPETIÇÃO 
EUROPEIA
O Campeonato Europeu Universitário de Rugby 

vai realizar-se pela primeira vez em Lisboa. Tra-

ta-se de uma candidatura conjunta, apresentada 

pela Associação Desportiva do Ensino Superior 

em Lisboa (ADESL), pela Federação Académica 

do Desporto Universitário, pela Federação Aca-

démica de Lisboa, pela Federação Académica do 

Instituto Politécnico e pela a Universidade NOVA, 

e o resultado foi “histórico” para a cidade. As-

sim, em setembro de 2021 terá início o cam-

peonato composto por 16 equipas, num total de 

cerca de 250 pessoas, provenientes de vários 

países da europa para disputar quatro dias de 

competição no Estádio Universitário de Lisboa. 

No ano em que a cidade será Capital Europeia 

do Desporto, receber e organizar uma competi-

ção internacional universitária será, “um orgulho 

e privilégio”, segundo o presidente da direção 

da ADESL, Alexandre Rua.
DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA
CAPITAL ORGANIZA FESTIVAL 
Para celebrar, pela primeira vez, o Dia Mundial 

da Língua Portuguesa, a capital vai organizar o 

Festival Lisboa Cinco L, uma festa dedicada à 

literatura e à língua portuguesas. A efeméride, 

com a chancela da UNESCO, acontece a 5 de 

maio, com o programa a prolongar-se até dia 

10. As atividades a realizar no âmbito deste 

festival vão abranger diversas expressões ar-

tísticas e vão decorrer em diferentes espaços 

da cidade, como bibliotecas, livrarias, teatros 

municipais, cinemas e até cafés. A Câmara Mu-

nicipal de Lisboa elegeu, após concurso público, 

José Pinho, criador do FOLIO – Festival Literário 

Internacional de Óbidos, para a direção artística 

do Lisboa Cinco L, reconhecendo o seu “mérito 

cultural, perfil, formação e experiência nos do-

mínios da programação e direção artísticas nas 

áreas da literatura, livro e leitura”.
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25 ANOS DE PATRIMÓNIO MUNDIAL
“SINTRA. UM LUGAR QUE É NOSSO.”
Sintra comemora 25 anos enquanto Patrimó-

nio Mundial e assume nova identidade sob o 

mote “Sintra. Um lugar que é nosso”. As cele-

brações vão decorrer durante todo o ano, com 

o programa a abranger 13 áreas temáticas 

que passam pela música, teatro, dança, ex-

posições, cinema, recriações históricas, festas 

e feiras, conferências e debates, tudo nas vá-

rias freguesias do concelho. O projeto foca a 

importância da paisagem cultural, que é, na 

ótica da agência Brandcook, responsável pela 

campanha de comunicação, “não só incontor-

nável, como histórica”. Assim, “Sintra. Lugar 

que é nosso” utiliza a própria cultura como 

ponto de partida:  “É nela que “conseguimos 

reunir todas as partes, que começamos a 

construir a ideia de um lugar de todos e para 

todos, tal como D. Fernando II juntou as mais 

diversas partes do mundo num lugar e cons-

truiu o Palácio da Pena”, justifica o diretor de 

arte da agência, João Pires.
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3. TESOURO DA HISTÓRIA 

MUNDIAL 

Das suas coleções sobressai o 

Tesouro da Capela de São João 

Batista, obra-prima de importação 

romana de Setecentos, edificada 

por iniciativa de D. João V num 

cenário de grande fausto espiritual, 

cultural e político e numa tentativa 

de emulação do culto litúrgico 

pontifical. O seu tesouro é definido 

com o culminar da arte barroca 

do ouro e da prata que atinge 

um aperfeiçoamento até então 

nunca alcançado. É uma coleção 

única no mundo pela quantidade 

e qualidade individual de cada 

peça e pelo excelente estado de 

conservação em que se encontra. 

CINCO MOTIVOS PARA VISITAR

IGREJA E MUSEU DE SÃO ROQUE
Esta visita guiada é assinada pela diretora do Museu de São Roque, 
Teresa Morna, que elenca cinco razões para conhecer o espaço que 
reúne “uma das mais completas coleções de arte sacra a nível nacional”. 

1. RARIDADE 

Raros são os casos em Portugal 

em que a preservação do acervo 

da Companhia de Jesus se 

manteve de forma tão coerente 

e intacta. O Museu de São Roque 

é um destes poucos exemplos. 

Os seus singulares acervos são 

indissociáveis da história do 

lugar, o que lhes confere uma 

integridade especial. 

2. LOCALIZAÇÃO 

PRIVILEGIADA  

Inserido na malha urbanística 

do Bairro Alto, integra um polo 

cultural de excelência da cidade 

de Lisboa e é hoje um local 

de passagem imprescindível 

para os turistas que a visitam. 

Desenvolve-se paredes meias 

com uma das mais importantes 

obras de arquitetura religiosa 

portuguesa, a Igreja de São 

Roque, monumento que se 

destaca pela qualidade das suas 

coleções artísticas que abrangem 

vários períodos e raros acervos 

de pintura, escultura, ourivesaria, 

têxteis, talha dourada e azulejos. 

É um verdadeiro museu da talha 

portuguesa que tem muitas 

histórias para contar, oferecendo 

aos visitantes uma incursão pelos 

mais importantes momentos 

da História e da História da arte 

portuguesa. 

4. SÍMBOLO DA HISTÓRIA 

DA HUMANIDADE

A passagem do Padre António 

Vieira por esta igreja é uma das 

histórias que vale a pena ouvir 

contar. Foi de um dos púlpitos 

da Igreja de São Roque que o 

consagrado humanista da Europa 

de Seiscentos inspirou reis, 

nobres e até inquisidores. 

5. COLECIONISMO, 

ESPLENDOR E DEVOÇÃO

O Museu de São Roque exibe 

a segunda maior coleção de 

relicários da Europa a seguir 

à do Escorial. É um conjunto 

de importância fulcral para 

o entendimento da História 

Religiosa Europeia. Em boa 

parte proveniente da grande 

doação de D. João de Borja à 

Companhia de Jesus, em 1588, 

esta coleção reúne exemplares 

notáveis executados em nobres 

materiais e de tipologias 

variadas, abrangendo as artes 

da escultura, da ourivesaria, 

do mobiliário e das artes 

decorativas.
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FLOEAN
FRANÇA

Floean é francesa e veio com o marido co-

nhecer Portugal. “Nós já visitamos algumas 

capitais europeias, como Londres e Roma, e 

agora decidimos vir a Lisboa”, explica. Con-

sidera a cidade “linda e acolhedora”. “As 

pessoas são muito simpáticas e a comida 

é muito boa”, continua. O que mais gostou 

de visitar foi a Praça do Comércio, a vista da 

ponte 25 de Abril e Belém. Do que também 

gostou bastante foi dos pasteis de Belém: 

“Comemos imensos, são muito bons”. 

ARINDA
SRI LANKA

Arinda veio com um amigo do Sri Lanka para 

visitar a capital: “Estou a gostar imenso e a 

divertir-me. As pessoas são muito simpáticas 

e muito acolhedoras, estou mesmo a gostar”. 

“A estrutura da cidade, as casas antigas e as 

fachadas, o culturalismo foi o que mais gos-

tei de ver. Provavelmente vou regressar, eu 

adorei mesmo.”

BRIYAN
INGLATERRA

Briyan está com a família em Lisboa. “Estamos 

a gostar imenso, é muito agradável, nós viemos 

para relaxar. Ontem, estivemos a visitar Belém e 

experimentamos os pasteis, são excelentes, so-

bretudo quentinhos”. Sobre a cidade, diz que “é 

muito agradável, muito bem organizada e com 

muito para ver”. “Três dias não são suficientes, 

vamos definitivamente regressar para ver mais”. 

NATÁLIA
BRASIL

Natália é brasileira e viajou com a família. “Es-

tivemos no Castelo de São Jorge e junto ao 

rio, na Praça do Comércio, estamos a gostar 

muito. Estou a ter uma ótima impressão da 

cidade, gostamos muito da comida e estamos 

a ser muito bem recebidos”. 

O que pensam os turistas que visitam 
Lisboa nesta altura do ano?  
Fomos saber o que os trouxe à cidade 
e os locais que mais apreciaram.

JUSTIN E NOE
FRANÇA

Justin e Noe vieram de França para conhecer 

Lisboa. Consideram a cidade “linda, cheia de 

colinas e de azulejos”. “Algumas pessoas 

nossas amigas já cá tinham vindo e con-

taram-nos que era muito bonita e interes-

sante e, como nós ainda não conhecíamos, 

decidimos vir”. Para Justin, o local preferido 

foi o LX Factory, já para Noe foi o Mosteiro 

dos Jerónimos. 

BERNADETE
HUNGRIA

Bernadete, nunca tinha estado em Portugal e 

decidiu visitar a capital por alguns dias. Aquilo 

de que mais gostou foi o “feeling” da cidade, 

o ambiente e o estilo de vida. Na bagagem de 

regresso à Hungria, leva uma intenção: “Vou 

dizer aos meus filhos para cá virem, é um 

bom destino para conhecerem. Eles têm vinte 

anos agora, por isso vão gostar de certeza”.    
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NOMADIC MATT 

LISBOA, UMA CAPITAL “INCRÍVEL”
Nomadic Matt, um escritor nova-iorquino, autor de vários livros sobre 
viagens, como “How to Travel the World on $50 a Day”, revela que Lisboa 
é uma das suas cidades preferidas “no mundo inteiro”. 

Numa das publicações do seu blogue, Nomadic 

Matt refere-se à capital portuguesa como um 

sítio “incrível”, afirmando que, se tivesse de per-

manecer para sempre aqui, seria um homem fe-

liz. No artigo, deixa algumas dicas e recomenda-

ções aos seus leitores sobre o que visitar, como 

se deslocar e o que provar.  

CAIS DAS COLUNAS

Lisboa é “uma incrível mistura de museus, edi-

fícios históricos, música eclética, vida noturna, 

praças e cafés”, começa por dizer o escritor. E 

propõe a visita a alguns pontos de interesse, 

como a Praça do Comércio, “a maior e mais po-

pular da cidade”. “À beira rio encontra-se o Cais 

das Colunas, a antiga ‘porta’ da capital para o 

mundo”, continua, explicando que é assim de-

nominado por ser constituído por dois pilares 

que sucedem os degraus de mármore que dão 

para o Tejo. “Em séculos anteriores, já viu de-

sembarcar várias figuras de Estado e hoje cons-

titui-se como um excelente lugar para apreciar a 

vista e comer um gelado”, refere. 

RELAXAR NOS JARDINS  

O escritor aponta o jardim do Príncipe Real como 

um local “encantado, descontraído e ideal para 

relaxar”. Enquadra que abriu oficialmente em 

1853 e que, com o tempo, foi sendo melhorado 

e, atualmente, tem 1,2 hectares, um estilo ro-

mântico inglês e um grande lago octogonal com 

repuxo. Nomadic descreve Lisboa como uma ci-

dade outdoor e faz também referência à Praça 

das Flores, ligeiramente abaixo, um local com 

cafés “acolhedores” e espaços “bonitos” para 

descontrair ou ler um livro, por exemplo. 

SÉ DE LISBOA

Nomadic Matt confessa não ser “grande fã de 

arte românica”, mas isso não o demoveu de visi-

tar a Sé de Lisboa, considerando-a um “bonito e 

pacífico” local. A catedral é um dos monumentos 

mais antigos da capital, tendo sido construída na 

segunda metade de século XII, após a tomada 

da cidade aos mouros. O edifício original era de 

estilo românico, tendo posteriormente sido rea-

lizadas obras de estilo barroco nos altares e na 

capela-mor. 

PASTEIS DE BELÉM 

O escritor não ficou indiferente à gastronomia e 

não deixou de provar os “deliciosos pasteis de 

massa estaladiça recheada”, isto é, os pasteis de 

Belém. “Podem ser encontrados um pouco por 

toda a cidade e são servidos com canela penei-

rada por cima e com um café ou outra bebida 

quente”, comenta, referindo-se genericamente 

aos pasteis de nata. 

PASSEIO DE ELÉTRICO

No blogue, o autor sugere ainda uma subida 

pelo elevador de Santa Justa, onde se conse-

gue uma “fantástica” vista sobre a cidade. O 

centenário elevador sobe a 45 metros de altura 

e liga o centro ao Bairro Alto. Outra “maneira 

divertida” de conhecer algumas ruas históricas 

da capital é à boleia dos “charmosos elétricos à 

moda antiga”, que permitem “imaginar a vida 

de Lisboa do século XX”. E explica que, antes 

ainda de serem elétricos, na década de 1870, 

eram transportes públicos puxados por cavalos 

que circulavam em carris, conhecidos como os 

carros americanos. 

QUANDO VISITAR 

Nomadic afirma que “Lisboa é sempre quente”, 

mas que, dependendo da perspetiva, qualquer 

altura é propícia para a conhecer. “Nos meses de 

verão, as temperaturas situam-se entre os 25 e 

os 28.ºC”, começa por escrever, considerando que 

“esta altura é mais animada, com imensos sítios 

onde nadar e relaxar nas praias, o que vale a 

pena”. Já no inverno “há menos turistas” e a tem-

peratura fica “ligeiramente mais baixa, situando-

-se nos 15.ºC. O tempo pode ficar um pouco mais 

chuvoso, mas, ainda assim, é possível aproveitar 

a cidade, que continua a ser mais quente do que 

a maioria das capitais europeias”, conclui. 
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MEGA PROJETO 
VALORIZA MARGEM 
SUL DO TEJO
A marca Lisbon South Bay foi 
criada pela empresa Baía do Tejo 
em parceria com os municípios 
de Almada, Barreiro e Seixal com 
o objetivo de promover estes 
territórios junto dos investidores 
internacionais, declara Sérgio 
Saraiva, administrador da empresa. 
Do megaprojeto em curso fazem 
parte, nomeadamente, a Cidade 
da Água, em Almada, apresentada 
como o maior investimento urbano 
do País desde a Expo'98, e dois 
parques empresariais, no Barreiro 
e no Seixal.

SÉRGIO SARAIVA
ADMINISTRADOR DA BAÍA 
DO TEJO
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Em que consiste o projeto Lis-

bon South Bay?

O projeto Lisbon South Bay foi 

criado pela Baía do Tejo e consiste 

numa marca de referência geográ-

fica cujo objetivo é comunicar de 

uma forma integrada, consistente 

e coerente os ativos que a empre-

sa detém na margem esquerda 

do Tejo, mais especificamente nos 

concelhos de Almada, Barreiro e 

Seixal. Para este projeto foram 

convidados os municípios referi-

dos, que, deste modo, participam 

de forma efetiva e usufruem dos 

esforços e ações de comunicação 

e promoção que são desenvolvidos 

nesta parceria.

Que argumentos estão a ser 

usados para atrair investidores, 

particulares (moradores) e em-

presariais?

Os territórios geridos pela Baía 

do Tejo funcionam como uma 

extensão natural de Lisboa, com-

plementando a oferta da capital 

e oferecendo uma capacidade de 

acolhimento de empresas e fixação 

de novas indústrias que o centro da 

cidade já não consegue oferecer. 

Nos territórios geridos pela Baía 

do Tejo, estão sediados parques 

empresariais infraestruturados e 

com sólidos serviços de apoio, 

consegue-se ter espaço para cres-

cer, a preços competitivos, tudo a 

30 minutos do centro de Lisboa e 

do aeroporto internacional, e com 

acesso imediato a auto estrada e 

via férrea. 

Portugal, Lisboa e outras cidades do 

nosso País estão na moda e no foco 

dos investidores internacionais. 

Territórios das áreas metropolita-

nas que, antes, eram olhados com 

alguma reserva e distanciamento 

são agora visitados com interesse, 

o que os transforma em oportuni-

dades de investimento.

O que está pensado para cada 

um dos territórios? 

No caso de Almada, o território 

sob gestão da Baía do Tejo é o 

complexo da Margueira (antigos 

Estaleiros da Lisnave), para o qual 

está aprovado o projeto imobiliário 

Cidade da Água. Trata-se de um 

projeto imobiliário que será uma 

Sérgio Saraiva, 49 anos, é ar-

quiteto desde 1995. Possui um 

MBA em Reabilitação, Regene-

ração e Requalificação Urbana e 

PADE – Programa de Alta Dire-

ção de Empresas. Entre 1995 e 

2001, exerceu a sua atividade 

profissional em vários ateliês 

privados e, entre 2001 e 2012, 

foi arquiteto coordenador e 

sócio-gerente de gabinete de 

arquitetura, incluindo desenvol-

vimento de atividades de pro-

jeto, planeamento e avaliação 

imobiliária. Em 2012, assumiu 

funções como administrador 

na AMBISIDER – Recuperações 

Ambientais, S.A., ECODETRA – 

Sociedade Tratamento e Depo-

sição de Resíduos, S.A., A.C.E. 

ADP Serviços – Baía do Tejo 

Barreiro, A.C.E. ADP Serviços – 

Baía do Tejo Seixal e Baía do 

Tejo – Parques Empresariais, 

S.A. Atualmente, é vogal exe-

cutivo do Conselho de Adminis-

tração da Baía do Tejo, SA com 

os pelouros das áreas Comer-

cial, Infraestruturas, Obras, Pla-

neamento Urbano, Património 

Museológico, Direção Operacio-

nal dos Parques Empresariais, 

Ambiente e Responsabilidade 

Social.

Perfil: Sérgio Saraiva

É importante 
criar novos 
polos de 
atração e novas 
áreas funcionais 
a sul de Lisboa, 
por forma a 
que o aumento 
da procura 
residencial 
e turística 
possa ter 
novas ofertas 
de destinos 
diferenciados

referência na Área Metropolitana 

de Lisboa. Sem dúvida um projeto 

capaz de criar uma nova centrali-

dade e de se constituir como uma 

nova zona de referência, que, defi-

nitivamente, unirá as duas margens 

em torno do Rio Tejo. No Barreiro e 

no Seixal, a Baía do Tejo tem sob 

sua gestão dois parques empresa-

riais de considerável dimensão. São 

cerca de 500 hectares onde se en-

contram instaladas 270 empresas 

e, em ambos os casos, o desafio é 

fixar empresas e atividade econó-

mica e atrair novos investimentos, 

contribuindo, assim, para a dinami-

zação da economia e subsequente-

mente para fixar novos residentes. 

No Barreiro, temos apostado na 

diversificação da atividade com a 

criação de um cluster criativo e do 

conhecimento onde se encontram 

instalados, por exemplo, o ateliê do 

artista Vhils, de Guta de Carvalho 

ou o Pada Studios e também os ar-

quivos da Ephemera, da Fundação 

Amélia de Mello ou da Administra-

ção do Porto de Lisboa. No Seixal, 

foi recentemente adquirida pela 

farmacêutica Hovione uma proprie-

dade da Baía do Tejo para instala-

ção de uma nova unidade fabril do 

grupo, que irá trazer um forte di-

namismo empresarial ao território.

Qual a área de intervenção em 

cada um dos municípios e in-

vestimento respetivo?

Além da gestão dos parques em-

presariais, a Baía do Tejo tem como 

missão requalificar estes territórios 

do ponto de vista urbanístico e am-

biental. Em ambos os casos têm 

sido investidos vários milhões de 

euros e esse trabalho tem sido fei-

to de modo contínuo, embora com 

uma dinâmica acrescida nos últi-

mos anos. Tal tem contribuído para 

melhorar não apenas as condições 

dos clientes sediados nestes par-

ques, mas também espaço urbano 

que é partilhado com a população 

dos respetivos municípios. No caso 

específico de Almada, o desenvol-

vimento de uma nova área urbana 

de referência irá passar maioritaria-

mente por investimento privado, 

para dar cumprimento ao previsto 

no plano de urbanização aprovado 

pelo município. 

Qual o horizonte temporal para 

a concretização deste megapro-

jeto? 

Os parques empresariais têm uma 

gestão contínua e um trabalho que, 

simultaneamente, visa acompa-

nhar os clientes sediados, dotando 

os espaços de melhores condições, 

requalificando os edifícios e in-

fraestruturas e, ao mesmo tempo, 

encetar ações de promoção que 

permitam sinalizar estes ativos 

e atrair novos investimentos. No 

caso da Cidade da Água, aquilo 

que se seguirá é o lançamento do 

concurso público internacional para 

desenvolvimento do plano definido 

e já aprovado.

Um projeto desta dimensão po-

derá inflacionar os preços por m2 

e, eventualmente, afastar inves-

tidores?

As caraterísticas deste projeto 

têm-se manifestado interessan-

tes e, por isso mesmo, foram 

realizadas muitas visitas em Al-

mada com investidores nacionais 

e internacionais – e reunidas vá-

rias manifestações de interesse –, 

oriundos de diferentes geografias. 
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O facto de o mesmo distanciar, por 

via fluvial, poucos minutos do cen-

tro da cidade de Lisboa, uma das 

mais efervescentes capitais da Eu-

ropa neste momento, é também 

um fator de relevo. Quanto aos pre-

ços por metro quadrado, a resposta 

será sempre dada pelo mercado 

no seu todo e nunca dependerá 

de um único projeto em particular, 

independentemente de qual seja.

NOVO AEROPORTO 
E DINÂMICA 
ACRESCIDA 

Qual o potencial que o Aeropor-

to do Montijo poderá propor-

cionar ao projeto Lisbon South 

Bay? 

Um projeto com as caraterísticas e 

a dimensão do aeroporto previsto 

provoca, necessariamente, uma 

dinâmica acrescida em termos 

económicos e sociais na sua área 

de influência e um acréscimo de 

procura, tanto por novos residen-

tes, como para fixação de novas 

unidades empresariais. Os ativos 

Lisbon South Bay estão, claramen-

te, na área da influência do novo 

aeroporto, se a opção for efetiva-

mente o Montijo, assim como já es-

tão na área de influência do atual 

aeroporto internacional de Lisboa. 

Entendemos que a localização do 

aeroporto complementar no Mon-

tijo, desde que sejam asseguradas 

acessibilidades melhoradas, é, ob-

viamente, um fator de desenvolvi-

mento do Arco Ribeirinho Sul. 

Como enquadra o projeto na re-

gião de Lisboa?

Acreditamos que tanto o projeto 

Cidade da Água, em Almada, como 

os parques empresariais do Barrei-

ro e Seixal estão a contribuir para 

uma crescente dinâmica económi-

ca e social de todos os territórios a 

sul de Lisboa.

Almada – Cidade da Água foi já 

referido como o maior projeto 

de requalificação urbana desde 

a EXPO´98. Como se carateriza 

e qual o montante do investi-

mento? 

É, de facto, um projeto único na ci-

dade de Almada, a apenas 2,5km 

Os territórios 
geridos pela 
Baía do Tejo 
funcionam como 
uma extensão 
natural de Lisboa, 
complementando 
a oferta da capital
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da Praça do Comércio, em Lisboa, 

e com acesso por barco em apenas 

oito minutos. O projeto Cidade da 

Água irá desenvolver-se ao longo 

de cerca de 57 hectares, com dois 

quilómetros de frente ribeirinha e 

Lisboa como pano de fundo. Encon-

tra-se aprovado para o território o 

Plano de Urbanização Almada Nas-

cente, que tem como visão estraté-

gica a criação de uma nova centra-

lidade metropolitana definida como 

“Um Lugar para Trabalhar, Um Lugar 

de Relação com a Água, Um Lugar 

para Habitar, Um Lugar de Cultura 

e Um Lugar do Conhecimento”. De 

acordo com o plano de urbanização 

aprovado, poderão ser construídos 

630.000 m2 com usos mistos:  habi-

tação, comércio, escritórios, hotéis, 

centro de congressos, equipamen-

tos públicos e atividades náuticas e 

turísticas. É uma das maiores áreas 

disponíveis com frente ribeirinha 

destinada ao desenvolvimento 

urbano de toda a região de Lisboa, 

com a possibilidade de criar uma 

nova cidade dentro da cidade.

Quantos são os investidores que 

já manifestaram interesse e 

quais as suas nacionalidades?

São alguns, cerca de uma dezena, 

oriundos de diferentes geografias.

POLO DE ATRAÇÃO 
TURÍSTICA

De que modo a Cidade da Água 

poderá afirmar-se como um 

polo de atração turística e quais 

as infraestruturas projetadas 

neste âmbito?

A Cidade da Água apresenta to-

das as caraterísticas para se po-

der diferenciar enquanto projeto 

de turismo na região de Lisboa, 

visto que, nas últimas décadas, o 
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Opção pelo inglês
Questionado sobre se a desig-

nação do projeto em inglês – 

Lisbon South Bay – visa promo-

ver a captação de investimento 

estrangeiro, Sérgio Saraiva de-

clara que a marca veio corpori-

zar a missão que a Baía do Tejo 

tem de desenvolvimento e pro-

moção do projeto Arco Ribeiri-

nho Sul. “A designação Lisbon 

South Bay é essencialmente 

utilizada em ações de promo-

ção desenvolvidas no exterior, 

mas também funciona em 

território nacional, sobretudo 

quando recebemos delegações 

ou investidores internacionais”, 

refere. A opção pelo inglês, 

prossegue, visou encontrar, por 

um lado, uma denominação 

mais global e, por outro, um 

conceito que permitisse posi-

cionar e identificar com maior 

facilidade, através da identifi-

cação geográfica, os ativos e 

os territórios onde os mesmos 

se inserem, dando logo nota de 

todo o seu potencial.

número de turistas que visita a 

capital portuguesa tem estado, 

continuamente, em crescimento. 

O aumento da procura turística 

em Lisboa, e a consequente ne-

cessidade de criar novos polos de 

atração e novas áreas funcionais, 

está consignado no Plano Estra-

tégico de Turismo para a Região 

de Lisboa, que visa complemen-

tar a oferta existente na capital 

com outros destinos localizados 

em cidades próximas da capital, 

como Almada. O projeto previsto 

engloba ainda a construção de 

uma marina, que, pela singulari-

dade da localização num antigo 

estaleiro, possui todas as carate-

rísticas para que a sua instalação 

seja encarada como um natural 

polo de atração de um territó-

rio sempre ligado às atividades 

náuticas. A acessibilidade à nova 

centralidade será reforçada com a 

construção de um novo terminal 

fluvial de passageiros que servirá 

a ligação a Lisboa por barco e com 

a extensão no Metro Sul do Tejo, 

até ao centro do território a ser 

requalificado.

De que modo tencionam gerar 

sinergias com Lisboa, nomea-

damente do ponto de vista dos 

fluxos turísticos?

Como já referi, é importante criar 

novos polos de atração e novas 

áreas funcionais a sul de Lisboa, 

por forma a que o aumento da 

procura residencial e turística pos-

sa ter novas ofertas de destinos 

diferenciados, contribuindo, assim, 

para o crescimento mais homo-

géneo da Área Metropolitana de 

Lisboa, reforçando a sua competiti-

vidade internacional. Atualmente, 

em todo este trabalho de promo-

ção dos ativos da Baía do Tejo e 

dos municípios, através da marca 

Lisbon South Bay, tem havido mui-

tas e importantes sinergias com a 

cidade de Lisboa, nomeadamente 

com a Invest Lisboa, entidade com 

a qual temos uma parceria há vá-

rios anos que tem sido muito be-

néfica tanto para a Baía do Tejo, 

como para as cidades de Almada, 

Barreiro e Seixal, como para a pró-

pria cidade de Lisboa. Entendemos 

que o trabalho de promoção deve 

ser continuado em parceria e em 

rede, com o objetivo de tornar 

toda a região mais forte e compe-

titiva, uma prática que está disse-

minada por todas as áreas metro-

politanas do mundo.

Está prevista a construção de 

diversas infraestruturas, no-

meadamente um terminal in-

termodal, uma marina e um 

centro de congressos. Quem 

suportará o investimento?  

Todas as condições para o desen-

volvimento do projeto Cidade da 

Água encontram-se vertidas no 

Plano de Urbanização aprovado 

pelo Município de Almada.
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A NOVA SBE E O CONCELHO DE CASCAIS 

UMA APOSTA ESTRATÉGICA
Ser classificada a melhor escola em Portugal para formação de executivos 
pelo Financial Times é o melhor atestado que se pode passar à Nova SBE 
e à mudança do campus para Carcavelos. 

O novo campus 
foi desenhado 
pelos arquitetos 
António Barreiros 
Ferreira e Vítor 
Carvalho Araújo 
e espelha um dos 
valores da escola: 
a abertura ao 
mundo

É nisso que concordam a diretora de 

Recrutamento e Admissões, Filipa 

Luz, e o presidente da Câmara Mu-

nicipal de Cascais, Carlos Carreiras.

Para a primeira, a capacidade de 

atrair alunos, nomeadamente es-

trangeiros, deve-se à combinação 

de fatores que vão da qualidade 

académica à localização. É o que 

define como o Nova Way of Life 

e que não será alheio ao facto de 

cerca de 40% dos estudantes se-

rem de outras nacionalidades que 

não a portuguesa. Uma tendência 

que tem vindo a acentuar-se.

Já para o segundo, trata-se de um 

passo no concretizar de uma estra-

tégia mais ampla de investimento 

na educação e retenção de talento. 

A ambição é afirmar, no concelho, 

uma verdadeira marca territorial do 

conhecimento a que chama, preci-

samente, a Baía do Conhecimento. 

De Cascais para o mundo.
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A ATRATIVIDADE DO NOVA 
WAY OF LIFE

FILIPA LUZ
DIRETORA DE RECRUTAMENTO E ADMISSÕES 
DE ALUNOS DA NOVA SBE

Pioneira em 
Portugal a ter um 
MBA internacional, 
a Nova SBE, com 
um novo espaço 
em Carcavelos, 
tem agora mais 
estudantes 
estrangeiros. 
A diretora de 
Recrutamento e 
Admissões, Filipa 
Luz, aponta para 
uma percentagem 
de alunos 
provenientes de 
outros países a 
rondar os 40% 
e justifica como 
principal atrativo 
o Nova Way of 
Life, um conjunto 
de fatores que 
elevou a faculdade 
à categoria best 
ranked portuguese 
business school do 
Financial Times.
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De que forma é que este espa-

ço diferenciador é um fator de 

atratividade?

O nosso Campus em Carcavelos 

representa fisicamente a nossa 

visão de escola. Uma escola onde 

a aprendizagem é feita com mo-

delos colaborativos e as nossas 

instalações renovadas permitem 

essa maior interação entre pro-

fessores e docentes. Os espaços 

permitem aos nossos alunos 

aprender também uns com os 

outros e com toda a comunidade 

Nova SBE presente no campus 

através de várias formas e diver-

sas iniciativas. Este é, sem dúvi-

da, um fator de atratividade para 

as novas gerações, que procuram 

no ensino superior não só as com-

petências técnicas e analíticas de 

que precisam, mas também toda 

a parte social e as aptidões de in-

teligência emocional para terem 

sucesso no seu futuro.

Desde que abriram portas em 

Carcavelos houve uma subida 

no número de estudantes es-

trangeiros?

A Nova SBE sempre se pautou 

por ser uma escola internacional 

e desde sempre na sua história 

o demonstrou: fomos a primei-

ra a dar aulas em inglês, a ter 

um MBA internacional, a ter um 

corpo docente fortemente inter-

nacional. A tendência crescente 

de alunos estrangeiros já vem 

de Campolide, mas tem vindo a 

acentuar-se.

Qual é a média de estudantes 

estrangeiros? 

Podemos afirmar que 40% dos 

nossos alunos são internacionais.

 
Realizam algum tipo de pro-

moção internacional para atrair 

quer estudantes, quer docentes 

estrangeiros?

No caso dos alunos internacionais, 

estamos presentes nos principais 

sites agregadores de procura de 

estudos internacionais, partici-

pamos em algumas feiras inter-

nacionais de recrutamento de 

alunos, no entanto, focamo-nos, 

maioritariamente, na promoção 

dos nossos programas online e 

através das ferramentas de media 

social, em conjunto com inúmeras 

iniciativas da comunidade Nova 

SBE, que é o nosso maior trunfo. 

Por exemplo, iniciativas com os 

nossos alumni – mais de 19.000 

–, com as nossas escolas parcei-

ras, com os nossos alunos regula-

res e de intercâmbio – que são os 

nossos maiores embaixadores – e 

também com o apoio dos nossos 

corporate partners com presença 

internacional.

Na sua opinião, o que mais atrai 

os estudantes de outras nacio-

nalidades?

Os alunos de outras nacionali-

dades sentem-se atraídos pelo 

“Nova Way of Life”, que é uma 

combinação de vários fatores: a 

enorme qualidade académica que 

encontram – best ranked portu-

guese business school in Finantial 

Times –, com uma proposta de 

valor justa e alinhada na Europa, 

beneficiando ainda de um espírito 

vibrante e inovador que se sen-

te diariamente na escola, através 

dos vários knowledge centers, 

hubs e students clubs que exis-

tem. Somando isto a um ótimo 

clima, a uma cidade das mais se-

guras da Europa e, claro, a vista 

para o horizonte e para o mar, é 

impossível não ficar atraído.
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EIXO DE PROSPERIDADE

CARLOS CARREIRAS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASCAIS

A mudança da 
Nova SBE para 
Carcavelos 
instituiu-se 
como um marco 
para a criação 
da “Baía do 
Conhecimento”, 
um projeto 
de aposta na 
Educação e que 
prevê atrair 
mais de 20 mil 
estudantes 
universitários 
para o concelho. 
O presidente 
da Câmara de 
Cascais, Carlos 
Carreiras, afirma 
que se está a criar 
“um dos produtos 
académicos 
mais apreciados 
e disputados por 
estudantes de 
toda a Europa”.
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Qual o balanço, do ponto de vis-

ta da renovação da freguesia e 

do concelho, da instalação da 

NOVA SBE em Carcavelos?

A melhor resposta a esta questão é 

apresentar números. E os números 

são impressionantes, não só a nível 

concelhio, mas também a nível na-

cional. No final do primeiro ano de 

vida, em setembro de 2019, inscre-

veram-se na Nova SBE mais de três 

mil alunos. Construído em tempo 

recorde, este campus universitá-

rio é já uma referência no País, re-

conhecido e conceituado a nível in-

ternacional. Para o Financial Times 

é a primeira escola em Portugal 

na formação de executivos e uma 

das top 25 no mundo. Estes dados 

demonstram que foi uma aposta 

estratégica no que considero ser o 

primeiro pilar da nossa política au-

tárquica: a captação, fixação e de-

senvolvimento de conhecimento, 

talento e criatividade. Numa curta 

frase: aposta na Educação. Hoje, o 

conhecimento é o elemento mais 

importante para a afirmação das 

nações. O conhecimento reside, em 

grande medida, nas universidades 

e nas academias. Por isso, esta nos-

sa aposta na Nova SBE, bem como 

na fixação da Nova Medical School 

e do Ahead em Carcavelos, consti-

tui um passo importante na afirma-

ção de uma verdadeira marca ter-

ritorial do conhecimento: a Baía do 

Conhecimento. De Cascais para o 

mundo. A nossa aposta recai sobre 

todos os níveis educativos: do ensi-

no básico à universidade. Já inves-

timos dezenas de milhar de euros 

nas escolas primárias e nos jardins 

de infância do concelho. Cascais 

terá um parque escolar totalmente 

renovado até 2023.

Na sua opinião, a SBE está a 

contribuir para atrair mais pes-

soas para a Região de Lisboa?

A população universitária trouxe 

uma nova dinâmica e uma nova 

ambição a Carcavelos, a qual extra-

vasa os limites da freguesia. Atual-

mente, o concelho atrai mais talen-

to e competências. Estamos a criar 

um dos produtos académicos mais 

apreciados e disputados por estu-

dantes de toda a Europa. A Nova 

SBE é a escola com mais alemães 

no mundo fora da Alemanha. Isto 

diz muito. Mas o que diz mais ainda 

é que Cascais passou de uma popu-

lação universitária de 1300 estudan-

tes, em 2015, para uma capacidade 

instalada de 21 mil, em 2021. 

 
Também está prevista a mudan-

ça da faculdade de Ciências Mé-

dicas. Qual a estratégia do con-

celho para atrair este tipo de 

infraestruturas?

Estamos a erguer um território 

mais competitivo. No caminho 

estão mais duas faculdades: uma 

ambição antiga, a Faculdade de 

Medicina (NOVA Medical School) 

e o Advaced Health Education, um 

centro de estudos pós-graduados 

em saúde com investigação de 

topo. E ainda a renovada Escola Su-

perior de Saúde de Alcoitão e uma 

ampliada e melhorada Escola Supe-

rior de Hotelaria e Turismo do Esto-

ril, considerada uma das melhores 

escolas do mundo, com a chancela 

exclusiva da Organização Mundial 

de Turismo. Estes são os pilares 

que sustentam o projeto “Baía do 

Conhecimento”, um eixo de pros-

peridade assente numa ideia de 

universidade inovadora capaz de 

atrair competência e ser um fator 

de enriquecimento da Área Me-

tropolitana de Lisboa e do país. A 

Baía do Conhecimento terá três 

zonas, em Carcavelos: a SBE; a Ba-

taria de S. Gonçalo, que vai ser a 

casa da NOVA Law School; e ainda 

uma zona de residências para 

estudantes com 200 camas, a juntar 

às 1.000 já existentes. A oeste, no 

antigo Hospital Ortopédico José de 

Almeida, já está a nascer a NOVA 

Medical School.  Em Carcavelos vai 

ainda ver nascer um “Loving Wel-

come Center”, um espaço de en-

contro para estudantes. Todo este 

novo movimento da economia do 

conhecimento irá trazer para Carca-

velos um total de 21 mil estudan-

tes universitários.

 

Que outras medidas têm sido to-

madas pela câmara em relação 

à atratividade de pessoas 

qualificadas e de empresas?

Temos uma vista global e integra-

da. Não temos uma visão paroquial. 

Procuramos em todas as áreas da 

ação municipal uma atitude cola-

borativa, seja com a Administração 

central, seja com atores privados 

ou de instituições de solidariedade 

social ou agentes culturais, nas suas 

mais diversas expressões. Além dis-

so, somos um concelho com inúme-

ras nacionalidades e culturas, mas 

não temos nenhum estrangeiro em 

Cascais. Aqui, somos todos casca-

lenses. É neste conceito inclusivo e 

mobilizador que temos conseguido 

um posicionamento altamente 

competitivo e atrativo para 

empresas e instituições que estão 

a criar postos de trabalho. Temos 

uma das mais baixas taxas de 

desemprego do país. O complexo 

empresarial da Quinta da Alagoa é 

um exemplo emblemático. O que 

antes era uma fábrica no seio de 

um bairro residencial é hoje um 

complexo empresarial de conceito 

inovador, onde trocamos a mão-

-de-obra pelo cérebro de obra. 

Mas toda a atratividade é poten-

ciada por um conjunto de iniciati-

vas naquilo que é um conceito de 

marketing territorial, com eventos 

culturais, desportivos e outros que 

fazem deste concelho um dos 

mais atrativos a nível europeu. 

Destaco aqui alguns exemplos: 

o ecletismo na reflexão sobre o 

futuro político mundial vai trazer 

este ano a Cascais, através de uma 

parceria com a Advanced Lea-

dership Fundation e o “Político”, 

um fórum que trará a Cascais e a 

Portugal os grandes pensadores 

da atualidade e no desporto, a 

realização do Full Iron Man e o 

Estoril Open que trazem milhares 

de visitantes e os melhores nessas 

áreas desportivas.
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Não sou de Lisboa, ainda não sei bem de onde 

sou, confesso. Quando era criança, Lisboa esta-

va para a minha distância infantil como a “cida-

de gigante” para o rato do campo. Ir à cidade 

era ir. Nem era preciso saber porquê, a cidade 

justificava-se a si mesma. Mas havia um lugar 

soberano, o lugar da poesia, o Chiado. O mesmo 

que vi arder numa televisão quando tinha nove 

anos. E chorei, chorei muito, como se uma parte 

grande do meu bloco de folhas tivesse ardido 

e, com ele, a promessa de tudo o que ainda 

iria escrever.

Quando decidi habitar na cidade, queria fazer 

parte de uma história. Pensei no Cais do Sodré 

degradado, percorri as ruas animadas de Campo 

de Ourique, namorei a realeza do Príncipe e es-

colhi Alfama. Descobri-me no amparo das ruas 

estreitas, enchi-me de narrativas, encontrei as 

personagens mais deliciosas e nidifiquei. Foi 

em Alfama que fui mais feliz. Aqui fiz da meni-

na, moça e da moça, mãe. Dei-lhe a morada da 

minha família e colei-me ao código postal até 

fazer do selo tatuagem.  

“Nunca tinha vivido num sítio onde o caminhar 

entre as ruas soubesse tanto a Abraço.

Nunca, sair à rua me soube tão a oxigênio, nun-

ca, em sítio nenhum, tive conversas demoradas 

com a janela, para a janela, sobre o rio, com o 

rio e com as pessoas. 

LISBOA, CIDADE ARTÍSTICA

entalo permanente de viver espremida entre o 

rio e um castelo. E há uma parte de mim que se 

descalça sempre, perante a sua natureza bru-

ta, rendida ao seu olfato de sardinha, às obras 

sempre incompletas, à gritaria dos desavindos, 

ao fado que nos emprenha os ouvidos. É obri-

gatório entrar em Alfama pela Rua do Barão ou 

pela Cruzes da Sé, é mandatário que se venha 

da Baixa até chegar ao Alto e se termine nas 

Portas do Sol, no miradouro de Santa Luzia a 

beber um copo de tinto e a ver o sol a ficar 

laranja de vergonha enquanto beija o rio. E só 

deves merecer saborear esse fim, se no en-

tretanto visitaste a Sé de Lisboa, incluindo os 

claustros e as ruínas, e te sentaste junto à mu-

ralha a comer uma pizza no Esperança da Sé, e 

arrastaste o veludo das cortinas pesadas para 

beber o expresso no Pois Café, se visitaste o 

Largo de São Miguel, se tiveres ido até ao largo 

de Sto. Estevão e tiveres estado uns segundos 

sentado no largo do chafariz de Dentro, depois 

de teres descido a Rua de São Pedro e teres 

bebido uma ginjinha numa janela num tasco 

qualquer. Se puderes dar uma noite a Alfama, 

aconselho as camas do Palácio Chafariz Del Rey 

ou o Memmo Alfama. Almoças na Travessa e 

vais até à Morgadinha de Alfama, ouvir cantar 

o fado ao lado da Dona Judite. Imagino que por 

esta altura já estejas tão apaixonado como eu, 

mas não vale grafitar o nome nas paredes, que 

nunca souberam o que era caiar de branco. 

De alma cheia sobe ao castelo e namora Alfama 

de cima. Vais ficar a conhecer bem a menina 

varina que se fez moça crescida.

Este Postal de Lisboa, assinado pela fotógrafa Isabel Saldanha, é um 
retrato de Alfama, zona que escolheu para viver e pela qual se “enamora” 
constantemente. 

Nunca os rostos me pareceram tão familiares e 

os sorrisos, tão entregues.

Nunca comi carcaças tão boas como as da Dona 

Manuela, da Padaria.

Nunca quis tanto pertencer a um sítio.”

Se há lugar que me enamora sempre é Al-

fama. É ali que existe a curva mais sensual 

da nossa cidade, desenhada a carris de ferro, 

percorrida pelo 28, a lançar olhinhos suados 

à majestosa Sé. E mesmo quando Alfama se 

muda e permuta, e cresce, forçada às mãos 

de quem não a aprendeu a amar pequenina, 

ela nunca perde os ares da sua graça. Aquele 
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O FUTURO DA EXPERIÊNCIA DOS VIAJANTES

HUMANIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO
Intitula-se “O Futuro da Experiência dos Viajantes” e é o mais recente estudo 
sobre as principais tendências dos viajantes. Criado pela MSC Cruises, em parceria 
com a consultora The Future Laboratory, revela que o forte compromisso com 
viagens sustentáveis, o investimento em inovação e em design serão os pontos 
que irão “facilitar todos os tipos de experiências futuras”.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
– UM PAPEL FUNDAMENTAL 
PARA DIRECIONAR A OFERTA

A evolução da tecnologia permite a total per-

sonalização e adaptação das viagens e das 

experiências. Segundo o estudo, no futuro os 

viajantes vão procurar vivenciar férias comple-

tamente moldadas aos seus gostos, tornando-as 

totalmente personalizadas. Um grande contribu-

to virá da data contida nas ID Wallets. Também 

conhecidas como e-wallets, as carteiras digitais 

são aplicações que permitem a realização de 

transações eletrónicas, através de smartphones 

ou computadores, podendo igualmente funcio-

nar como comprovativos de documentos oficiais, 

nomeadamente cartões de saúde ou carta de 

condução. Estes mecanismos cada vez mais 

personalizados tornam as unidades de turismo 

verdadeiras bases de dados, permitindo-lhes, 

com base na inteligência artificial, avaliar o com-

portamento dos hóspedes e melhor direcionar a 

oferta consoante os gostos e interesses. Existem 

vários exemplos de como a inteligência artificial 

pode ser utilizada para personalizar serviços, e 

um deles é a disponibilização de uma assisten-

te pessoal virtual, disponível em várias línguas, 

que ajuda os hóspedes com informações de 

acordo com as suas preferências. Outro exemplo 

de melhoramentos nas estadas baseada nesta 

tecnologia é a possibilidade de utilizar o design 

emocional, que é capaz de adaptar a climatiza-

ção do quarto com base na avaliação do estado 

de espírito da pessoa, ou de um ambiente vi-

sualmente imersivo alinhado com os gostos do 

visitante.  
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ECOLOGIA

A cada vez maior procura por férias ecológicas 

foi uma tendência que marcou o ano de 2019. 

À medida que os viajantes se vão tornando 

mais conscientes do impacto ambiental vão-

-se, simultaneamente, tornando mais exigen-

tes na procura de viagens e períodos de des-

canso mais ecológicos. A previsão do relatório 

é de que questões como a sustentabilidade, o 

impacto ambiental e o compromisso cívico per-

manecerão nas preocupações dos viajantes, nos 

próximos anos. 

Até à próxima década, os megadados, a apren-

dizagem através de máquinas e a inteligência 

artificial irão criar novas oportunidades para ex-

periências feitas à medida de cada viajante. A 

empresa está convicta de que os turistas irão va-

lorizar a fluidez, a liberdade e a fluência cultural, 

e perspetiva que os objetivos futuros do setor 

se centrem em proporcionar experiências com 

as quais indivíduos de diferentes mentalidades 

se identifiquem.

Os megadados, 
a aprendizagem 
através de 
máquinas e a 
inteligência 
artificial irão 
criar novas 
oportunidades 
para experiências 
feitas à medida 
de cada viajante

CONEXÃO HUMANA

A utilização constante da tecnologia tenderá 

também, como afirma o estudo, a uma maior 

aproximação entre as pessoas. Nesse sentido, o 

setor irá ver nascer a tendência da anthropo-

-tainment, isto é, o entretenimento centrado nas 

pessoas. A vontade de não cair na desumaniza-

ção conduzirá à criação de entretenimento capaz 

de ligar os visitantes, produzindo-se atividades 

acessíveis a todas as idades, géneros e nacio-

nalidades, derrubando as barreiras culturais, 

geográficas e demográficas.  Nesse sentido, as 

animações onde não há idioma associado con-

vidam à participação do público, de forma mais 

emocional ou interativa. 
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JANEIRO 2020

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 8 – Assinatura protocolo Cais do Tejo;

>	Dia 10 – Apresentação Institucional da Campanha Proudly Portugal;

>	Dia 20 – Reunião CTP - CONSELHO DIRETIVO;

>	Dia 28 – Apresentação Pública do REMUSEU;

>	Dia 29 – Cerimónia pública de assinatura do Compromisso Lisboa Capital 

Verde Europeia 2020;

CONSULTA A ASSOCIADOS 
Durante o mês de janeiro, foram feitas as seguintes consultas:

Restaurantes 8

Alojamento 31

Agências de viagens 17

Passeios e circuitos 4

Outros 11

TOTAL 71

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de janeiro, foram enviadas 23 propostas de adesão. 

MAILINGS ENVIADOS
Durante o mês de janeiro, foram enviados os seguintes e-mailings:

>	Regulamento do Programa de Apoio à Comercialização e Vendas para 2020;

>	Convite para execução de stand da Região de Lisboa - BTL 2020;

>	Convite para apresentação do Plano Estratégico Regional 2020-2024.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL
Promoção do site, redes sociais e motores de busca.

POSTS REDES SOCIAIS
	> Facebook  63

	> Twitter  65

	> Instagram 59

	> Pinterest  19

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES 
GENERALISTAS
>	MULTIMERCADOS - Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2020, através do portal Feiras do TP;

>	FITUR 2020 - Organização da presença de Portugal neste certame em 

Madrid. Participação de Lisboa com módulo de destino integrado no stand 

de Portugal.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	BÉLGICA – Freelance “Walter Ego”. Presentes dois elementos;

>	ESPANHA – Programa TVE “Zoom Tendências”. Presentes dois 

elementos;

>	EUA – Freelance: “Monique Burns”. Presente um elemento;

>	EUA – Blog: “The Royal Tour”. Presente um elemento;

>	EUA – Blog: “Aside of Sweet”. Presentes dois elementos;

>	EUA – Jornal “USA Today”. Presentes quatro elementos;

>	FRANÇA – TV “France3”. Presentes dois elementos;

>	FRANÇA – Jornal “Fígaro”. Presente um elemento;

>	FRANÇA – Revista online “Alliance”, em colaboração com o TP. Presente 

um elemento.
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>	HOLANDA – Blog. “Family off Duty”. Presentes dois elementos;

>	REINO UNIDO – “Red Bull”. Programa realizado em Lisboa, Ericeira, 

Sesimbra, Palmela, Setúbal e Cascais. Presente um elemento;

>	RÚSSIA – Blog: “Maria Kitchen”. Presente um elemento;

>	RÚSSIA – Revista “R-Flight”, em colaboração com o TP. Presentes dois 

elementos;

>	TURQUIA – Blog “Bizevdeyokuz”. Presentes dois elementos;

APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO;
>	ALEMANHA – Jornal “Bayerische Staatszeitung”;

>	BÉLGICA – Revista de bordo “B-Inspired”;

>	BÉLGICA – Rádio “RTBF”;

>	CHINA – TV “CCTV”;

>	ESPANHA – Charter airline “Privilege Style”;

>	EUA – Revista “Rob Repport”;

>	FRANÇA – Freelance Lauriane Gepner; 

>	FRANÇA – Revista “ELLE”;

>	FRANÇA – Jornal “Fígaro”;

>	IRLANDA – Revista “Image Interiors”;

>	NORUEGA – Revista “N by Norwegian”; 

>	REINO UNIDO – Jornal “Daily Mail”;

>	REINO UNIDO – Revista “Easyjet Traveller”;

>	REINO UNIDO – Revista “New”;

>	REINO UNIDO – Revista “TTG”;
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FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	Fam trip Qatar Airways/ Japão – Presentes dez elementos.

OUTROS

APRESENTAÇÕES DO DESTINO / INSTITUCIONAIS:
>	HOLANDA – “Diemen University”;

>	IRLANDA – “Galway Hotel School”;

>	PORTUGAL – “EPAD”

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	Viabilização de diversas candidaturas de Lisboa a eventos internacionais 

corporate e associativos 2020-2026;

>	Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 13

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	ELEVATE; 

>	E Excel Portugal; 

>	ISN2A; 

>	Calamax meeting;

>	American Express Pharma event.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	VI congresso médico 2021; 

>	VI congresso médico USA 2021;

PROMOÇÃO GOLFE

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Golfkings;

>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Golfbreaks;
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>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador GolfEscapes;

>	ALEMANHA – Parceria de promoção com publicação “Köllen Druck”; 

>	ESCANDINÁVIA – Parceria com operador HereWeGo.SE.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS

>	PAÍSES BAIXOS – Fam Trip “3D Golfvakanties”. Presentes 12 elementos.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Edição de fevereiro.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa - 122.913

>	Sintra - 23.231

>	Ericeira - 884

>	Arrábida - 823

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 147.851

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS:
>	Lisboa Card - 21.503 cartões vendidos

>	Lisboa Story Centre - 8061 visitantes

>	Arco da Rua Augusta - 11054 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra - 807 visitantes

>	Experiência Pilar 7 - 4736 visitantes

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 220
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_CZAR LISBON 
HOTEL
Localizado em plena Avenida Almirante Reis, 

o Czar Lisbon Hotel apresenta-se como ideal 

para uma estadia de lazer, desde logo porque 

se situa perto de uma estação de metro com 

ligação direta à baixa da cidade e a alguns pon-

tos turísticos. É também uma escolha possível 

para quem viaja em negócios, estando equipado 

com uma moderna sala de reuniões. Este hotel 

decidiu aderir à Associação Turismo de Lisboa a 

fim de participar nas feiras e workshops por esta 

organizados, assim como para usufruir da reco-

mendação e divulgação proporcionadas. 

Av. Almirante Reis, 103, Lisboa     

Tel.: 211 115 200

www.czarlisbonhotel.com

_ JOCKEY 
RESTAURANTE
Localizado no Hipódromo do Campo Grande, o 

Jockey Restaurante é um espaço tranquilo en-

volvido num ambiente equestre. A gastronomia 

portuguesa senta-se à mesa através de pratos 

como ameijoas à Bulhão Pato, bacalhau cozido 

com grão, ou com broa “à jockey”, e ainda cozido 

à portuguesa. “O Jockey Restaurante acredita es-

tar a reforçar a sua credibilidade e a apostar nas 

relações de confiança com os seus clientes”, ao 

aderir à Associação Turismo de Lisboa (ATL). Re-

força ainda que “um projeto de prestígio como 

é o caso da ATL” a divulgar e a recomendar o 

espaço “é uma forma de impactar e convidar 

novos clientes para iniciarem um delicioso ro-

teiro pelo melhor da gastronomia portuguesa”.

Sociedade Hípica Portuguesa, Hipódromo 

do Campo Grande, Lisboa

Tel.: 217 957 521

www.jockey.com.pt
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CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS 

PICASSO 
EM EXPOSIÇÃO 
 
A Câmara Municipal de Oeiras, juntamente com 

a c2c, Creación y Gestión de Proyectos Cultura-

les, apresenta, até ao final de abril, no Palácio 

Anjos, em Algés, a exposição “Picasso. Mestre 

Universal”. Esta exibição conta com um vasto 

leque de peças cerâmicas, desenhos e obras 

gráficas que produziu ao longo da vida, bem 

como um conjunto de litografias de alguns poe-

tas considerados vanguardistas à época. Assim, 

são apresentadas obras desde a primeira série 

gráfica, a “Suite dos Saltimbancos”, criada entre 

1904 e 1906, e a última produção em cerâmi-

ca, de 1971, dois anos antes da sua morte. O 

objetivo é salientar a diversidade das obras do 

artista e a relação entre os diferentes meios ex-

pressivos.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt

TAP AIR PORTUGAL

ELEITA MELHOR 
CLASSE 
ECONÓMICA 
DA EUROPA

A classe económica da TAP foi eleita a melhor da 

Europa pelos leitores do jornal norte-americano 

USA Today. O reconhecimento não ficou por aqui 

e o painel de especialistas da publicação incluí-

ram a transportadora portuguesa na corrida das 

10 melhores a nível global, nos prémios 10Best 

Readers Choice Awards 2020. As votações foram 

feitas online pelos leitores e o resultado colocou 

a TAP no sexto lugar da tabela liderada pelas 

companhias American Airlines (1.º), AirAsia (2.º) 

e Delta Air Lines (3.º). A nova frota da compa-

nhia aérea portuguesa, composta por A330neo, 

oferece, em classe económica, novos sistemas 

de entretenimento, mais de 100 filmes ou 190 

programas de TV por mês, em ecrãs de alta de-

finição e de 12 polegadas, características que 

contribuíram para a distinção do USA Today.

Aeroporto de Lisboa, Edif.25, 8.º, Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt

LIVE ELECTRIC TOURS

MELHOR STARTUP 
DO MUNDO EM 
SUSTENTABILIDADE 

A empresa portuguesa Live Electric Tours foi ga-

lardoada no Tourism Startup Competition, orga-

nizado pela Organização Mundial do Turismo, e 

reconhecida como a melhor startup na categoria 

de sustentabilidade. Com um projeto em funcio-

namento desde 2017, esta empresa proporciona 

viagens turísticas de self drive em carros 100% 

elétricos, equipados com um áudio guia de GPS, 

internet gratuita e tecnologia de Live Streaming 

para que os turistas possam partilhar em direto 

as suas viagens nas redes sociais. É a primei-

ra empresa no mundo a introduzir este tipo de 

tecnologia no setor do Turismo. As opções que 

disponibiliza vão desde uma a sete horas de via-

gem e os preços podem variar entre os 20 e os 

129 euros. Quem mais recorre a este serviço são 

estrangeiros e a empresa afirma que já contabi-

lizou mais de 80 nacionalidades. 

Rua Palmira, n.º 64 A, Lisboa

Tel.: 935 131 547

www.liveelectrictours.com
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INTERCONTINENTAL 
CASCAIS-ESTORIL         

PROVAS DE VINHOS 
TODOS OS MESES 

O wine bar do InterContinental Cascais-Estoril 

vai continuar, em 2020, a promover mensal-

mente o vinho nacional e os seus produtores. 

Na primeira quinta-feira de cada mês, entre as 

19 e as 20h, os apreciadores de vinho e de fins 

de tarde com vista para o mar podem reunir-

-se no bar do hotel, Bago du Vin, para, entre 

experiências gastronómicas, conhecerem pro-

dutores e néctares portugueses. Em fevereiro, 

foi apresentada a produção de José Rodrigues, 

com três vinhos alentejanos da Vinha das Virtu-

des. Em março, será a vez dos vinhos da Quin-

ta do Todão, que irão presentear os presentes 

com uma seleção da casta Touriga Nacional.

Av. Marginal, 8023, Monte Estoril 

Tel.: 218 291 100

www.estorilintercontinental.com

OCEANÁRIO DE LISBOA

APRESENTA ONE 
- O MAR COMO 
NUNCA O SENTIU

O Oceanário de Lisboa é palco da exposição 

“ONE, o Mar como nunca o sentiu”, da autoria 

de Maya de Almeida Araújo, uma cineasta e 

fotógrafa portuguesa, especialista em fotografia 

subaquática em movimento. A obra pretende 

transmitir uma mensagem sobre a ligação do 

homem com o mar e é composta por imagens 

filmadas exclusivamente em Portugal. Colocada 

no átrio do Oceanário, esta instalação vai es-

tar disponível durante três anos, com o intuito 

de inspirar o respeito pelo oceano e pela sua 

conservação, proporcionando, através da combi-

nação entre arte e tecnologia, uma experiência 

emocional e marcante. 

Esplanada Dom Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

JARDIM ZOOLÓGICO

ANGARIA FUNDOS 
PARA SALVAR 
KOALAS 

O Jardim Zoológico de Lisboa vai contribuir para o 

resgate e a recuperação da fauna e flora austra-

lianas, em parceria com o Zoo de San Diego, nos 

Estados Unidos, no âmbito do Fundo de Conser-

vação do programa in situ de Koalas. Até março, 

o zoo vai disponibilizar mealheiros ao longo do 

parque para que os visitantes possam contribuir 

para esta missão, revertendo o valor recolhido 

na totalidade para este fundo. Na sequência dos 

fogos que nos últimos tempos têm devastado a 

Austrália, os investigadores locais iniciaram uma 

missão de resgate, enviando equipas de batedo-

res para a frente dos incêndios, bem como uma 

equipa para localizar e resgatar os animais no 

terreno e no topo das árvores. Depois de captu-

rados, são levados para o Hospital de Vida Sel-

vagem de Taronga, Sidney, onde são avaliados 

e colocados em segurança até que possam ser 

reintroduzidos no seu habitat. 

Praça Marechal Humberto Delgado, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt
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TURISPOT

DÁ A CONHECER 
LISBOA DE FORMA 
VINTAGE

A Turispot entra em 2020 com novas viagens 

pela cidade à boleia do centenário Ford T. Com 

quase dois anos de atividade, esta empresa 

de passeios turísticos diversificou a sua oferta, 

apostando nestes veículos do século XX, mas 

numa versão elétrica. A juntar aos restantes 

serviços de transporte alternativo para descobrir 

Lisboa, como as e-scooters, sitways ou tuk tuk, a 

Turispot passa agora a disponibilizar aos turistas 

uma opção vintage e amiga do ambiente. Privi-

legiando o charme e o requinte, este transporte 

inclui guias experientes. 

Rua da Madalena, 56, Lisboa

Tel.: 218 861 699

www.turispot.pt

IZANAGI

UM INVERNO 
COM SABORES JAPONESES

O Izanagi, do grupo SushiCafé, promete aque-

cer o inverno com cinco novos pratos de ins-

piração na street food. Neste restaurante à 

beira Tejo, podem esperar-se hambúrgueres 

e sanduiches japoneses. A criatividade dos 

chefs Daniel Rente e José Barros traduz-se, 

por exemplo, em noodles japoneses em caldo 

aromatizado com barriga de porco, ovo e cebo-

lo, carne de vaca estufada com ovo escalfado, 

arroz gohan e miso shiru, sandwich de porco 

crocante com coleslaw e miso shiru, panado de 

porco, tentsuy, ovo e cebolada japonesa, arroz 

gohan e miso shiru e ainda hambúrguer de no-

vilho, camarão, maionese de yusu, aipo, maçã, 

batatas fritas e miso shiru. 

Doca de Santo Amaro, Armazém 0, Alcântara

Tel.: 910 851 920

www.gruposushicafe.pt

POPULI

NO HALL OF FAME 
DO TRIPADVISOR

O restaurante Populi, no Terreiro do Paço, foi 

distinguido, pela quinta vez consecutiva, com o 

certificado de excelência do TripAdvisor. Este cer-

tificado é atribuído aos restaurantes que tenham 

as melhores avaliações dos clientes na plata-

forma digital e, quando a distinção é feita por 

pelo menos cinco anos seguidos, os estabeleci-

mentos entram no Hall of Fame, uma lista que 

contempla “os melhores, entre os melhores”, 

sempre com base nas avaliações dos clientes. 

A entrada nesta lista representa, para o Populi, 

uma renovação de compromisso com o cliente 

com o melhor da gastronomia mediterrânica.

Ala Nascente do Terreiro do Paço, 85/86, 

Lisboa

Tel.: 916 722 753

www.populi.pt
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EGEAC – CULTURA EM LISBOA

ATIVIDADES NO CASTELO 
DE SÃO JORGE

Durante o mês de março, no Castelo de São Jorge, 

não vão faltar atividades para participar em famí-

lia ou com amigos. Mediante marcação prévia, é 

possível realizar visitas guiadas, onde se exploram 

os traços ainda visíveis do Paço Real da Alcáço-

va, ou uma atividade para os mais novos, onde 

se explora a higiene a bordo dos barcos que iam 

para a Índia nos séculos XVI, XVII e XVIII, ficando a 

conhecer as embarcações que se ali se encontram. 

Será também possível experimentar um treino de 

esgrima medieval ou assistir a um recital de piano. 

No Dia Mundial da Água, irá realizar-se um debate 

sobre a escassez deste recurso e no Dia Mundial 

Do Teatro propõe-se uma visita ao teatro romano 

construído na encosta sul da colina do castelo. 

Av. Eng. Duarte Pacheco, 26, Lisboa

Tel.: 218 820 090

www.egeac.pt

LISBON MARRIOTT HOTEL

TORNA-SE PET 
FRIENDLY

No Lisbon Marriot Hotel já é possível realizar 

estadias com o seu companheiro de quatro pa-

tas. Ao tornar-se “pet friendly”, o hotel passa 

a permitir a estadia de animais até 25 quilos e 

no máximo dois por quarto, com um acréscimo 

de 20 euros por animal e por noite. Apesar de 

a sua presença permanecer vedada na zona de 

serviço, onde se encontram os alimentos, os ani-

mais são bem-vindos em vários espaços, como 

nos corredores, no lobby ou no estacionamento 

e podem, inclusivamente, estar no restaurante 

Citrus e no bar Tapas & Tiles do hotel, desde que 

presos pela trela. 

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 516  

www.marriotthotels.com

CASINOS ESTORIL E LISBOA

DISTRIBUEM MAIS 
DE DOIS MILHÕES 
POR DIA

Durante o ano de 2019, os Casinos Estoril e Lis-

boa distribuíram mais de dois milhões de euros 

diariamente. No total, o Casino Estoril atribuiu, 

em prémios, mais de 853 milhões de euros. 

Constituído por mais de 700 máquinas de slot e 

19 mesas de jogo bancado, os utilizadores têm 

neste espaço uma oferta diversificada para fazer 

as suas apostas. No que toca ao Casino Lisboa, 

os registos do ano transato foram igualmente 

positivos, com uma taxa de prémios superior a 

1046 milhões de euros. 

Praça José Teodoro dos Santos, Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.com
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CENTROS VASCO DA GAMA E COLOMBO 

COMPROMETEM-SE
COM SUSTENTABILIDADE

Os centros comerciais Colombo e Vasco da Gama 

vão tornar-se mais sustentáveis graças à adesão 

ao Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 

2020. Em linha com a Ação Climática Lisboa 

2030, vão implementar medidas que contribuam 

para a sustentabilidade ambiental e eficiência 

energética e hídrica. Ambos os centros comer-

ciais pretendem ampliar a instalação de luzes 

LED, quer no interior, quer no exterior, assim como 

adquirir equipamentos redutores nas torneiras e 

autoclismos e colocar sistemas de rega mais efi-

cientes. O centro Vasco da Gama pretende tam-

bém adotar a recolha de águas pluviais, captadas 

nas coberturas dos edifícios para descargas de 

sanitários e utilizar a água não potável, obtida 

nas muralhas do parque de estacionamento, para 

rega e irrigação da cobertura. 

Av. Dom João II 40, Lisboa

Tel.: 218 930 600

www.centrovascodagama.pt

AMOREIRAS SHOPPING CENTER

HOMENAGEIA 
A CIDADE 

O Amoreiras Shopping Center está mais preen-

chido e colorido:  é que os Los Pepes, uma dupla 

criativa de artistas de rua, fizeram um mural nas 

paredes dos corredores que dão acesso direto ao 

miradouro 360o. Em jeito de teaser e para enri-

quecer a experiência dos visitantes, os artistas 

pintaram alguns dos ícones da cidade, como a 

Sé de Lisboa, ou a Torre de Belém, assim como 

as figuras incontornáveis de Fernando Pessoa e 

Amália Rodrigues. O mural foi pintado durante 

a noite, dada a minúcia e a tranquilidade de 

que Los Pepes precisam para desenvolver o seu 

trabalho. Esta instalação é uma homenagem à 

cidade de Lisboa e vai estar disponível por tem-

po indeterminado.

Av. Eng. Duarte Pacheco, loja 2037, Lisboa

Tel.: 213 810 200

www.amoreiras.com

MALO CLINIC

ÁREA DEDICADA 
AO TURISMO 
DE SAÚDE

A MALO CLINIC lançou uma nova unidade de ne-

gócio dedicada ao turismo de saúde. A sua am-

bição passa por atingir os 10 mil clientes anuais, 

num espaço de cinco anos, o que se poderá tra-

duzir num volume de negócio de cerca de 10 

milhões de euros. A implementação desta área 

visa oferecer uma melhor resposta à crescente 

procura por clientes internacionais. Assim, foi 

constituída uma equipa composta por mais de 

uma dezena de profissionais, médicos, assisten-

tes e especialistas em marketing e comunicação 

digital e estão a realizar-se parcerias com agên-

cias de viagens especializadas nesta área. 

Av. dos Combatentes, 43, Lisboa 

Tel.: 217 228 100

www.maloclinics.com
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SHERATON CASCAIS RESORT

TEM RECEITAS COM HISTÓRIA

“Receitas com História” é o nome do novo 

projeto gastronómico do Sheraton Cascais. 

Assinado pelo chef Pedro Rebelo dos Santos, 

procura dar a conhecer a história dos ingre-

dientes utilizados no Glass Terrace, o restau-

rante do hotel. Para tal, o chef irá conhecer 

os produtores e fábricas das marcas parceiras, 

para, posteriormente, narrar a história da con-

feção de alguns pratos do restaurante. Todos 

os meses ficará disponível nas plataformas do 

Sheraton Cascais um vídeo sobre uma receita 

e, claro, a sua história. Em março é a vez de 

Microgreens, uma combinação de Portobelo 

com batata doce e micro legumes, para cele-

brar a chegada da primavera. 

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascaisresort.com 

ARTE DA TERRA

CELEBRA 24 ANOS
 
A Arte da Terra comemora 24 anos de pro-

moção e divulgação do talento português. Ao 

longo destes anos contabilizou cerca de dois 

milhões de visitantes e mais de cinco mil refe-

rências na imprensa nacional. Já foi referencia-

da por publicações internacionais, como o New 

York Times ou o The Sun, fazendo, inclusiva-

mente, parte do conjunto de dez lojas a visitar 

numa viagem pela Europa, o único espaço em 

Portugal com este estatuto. Localizada nas an-

tigas cavalariças da Catedral, junto à Sé, expõe 

diariamente, nas 27 manjedouras que ladeiam 

o edifício, obras de cerca de três centenas de 

artesãos, escultores, pintores, joalheiros e de-

signers. 

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

VALVERDE HOTEL

RENOVADO 
E COM O DOBRO 
DA CAPACIDADE

O Valverde Hotel foi renovado e está agora maior 

e mais completo. Mantém o seu estilo clássico 

que remete para as town houses londrinas e 

nova-iorquinas, mas passa a contar com um 

maior número de espaços e serviços, tendo con-

seguido duplicar o número de quartos. O Valver-

de Hotel disponibiliza 48 quartos e suites, uma 

sala de reuniões com luz natural, uma piscina 

com água aquecida, ginásio e sala de massa-

gens. O projeto de ampliação teve início em 

junho de 2018 e foi recentemente finalizado do-

tando a unidade hoteleira de espaços renovados 

e amplificados, de que são exemplo a receção, 

o lobby e a zona de lazer do restaurante, tendo 

sido também criado um bar. 

Av. da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com
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HÁ FADO NO CAIS 
PEDRO CALDEIRA 
CABRAL
Pedro Caldeira Cabral leva até ao CCB o “Fado da 

Cítara Portuguesa”. O compositor e multi-instru-

mentista apresenta-se em trio, neste espetácu-

lo, onde o público será surpreendido pela versa-

tilidade e expressão musical deste instrumento, 

pelo seu percurso ao longo dos séculos, e pe-

las composições inéditas do artista português. 

Acompanhando-o estarão Joaquim Silva, no vio-

lão, e Duncan Fox, no contrabaixo, dois músicos 

que têm estado a seu lado na valorização da 

guitarra portuguesa como instrumento solístico. 

Dia 19 de março, às 21:00, Centro Cultural de 

Belém, Praça do Império. Entradas: a partir 

de 5 euros. Mais informação em: www.ccb.pt

CUMPLICIDADES 
O festival apresenta-se sob o conceito “Multiver-

so”, numa programação artística nacional e inter-

nacional, que é complementada com atividades 

como talks, estúdios abertos e workshops. A Casa 

das Gaivotas deixa entrar “Dança Sem Vergonha”, 

e “Your Teacher Please”; o Teatro do Bairro Alto 

recebe “Óráculo”, e pelo Centro Cultural de Belém 

vão passar os espetáculos “Hip. A Pussy Point Of 

View”, nos dias 15 e 16, e “The Ballet Of Paul Ace 

And Sunny Lovin”. O Teatro São Luiz é palco de 

“Heroes”, e de “Mina”, enquanto o Teatro Camões 

abre as portas, a “A Mes a Verde De Kurt Jooss” 

e “Chronicle De Martha Graham”. Mas há mais 

espaços e espetáculos a descobrir. 

De 6 a 21 de março, em vários locais 

de Lisboa. Mais informação em: 

www.festivalcumplicidades.pt

BELÉM: DEMOLIR 
PARA ENCENAR
Esta exposição é sobre “Cidade, Urbanismo e Patri-

mónio Urbano”. Nela, é proposto um olhar sobre 

Belém, no antes, no durante, e no depois da Ex-

posição do Mundo Português (1940). Partindo do 

princípio de que todas as cidades que se preten-

dam manter vivas têm de se saber reinventar, real-

ça o facto de, essas transformações poderem ser 

precipitadas por um grande acontecimento. Como 

era Belém antes da exposição? O que se transfor-

mou, demoliu e construiu para esta exposição?

Até 17 de maio, todos os dias, das 10:00 

às 19:00, Patrão dos Descobrimentos, Av. 

Brasília. Entradas: geral, 3 euros, dos 13 aos 25 

anos, 1,50 euros; >65 anos, 2,50 euros. Mais 

informação em: padraodosdescobrimentos.pt
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