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Aprovado por unanimidade em Reunião de Direção de 29 de novembro 
 e em Assembleia Geral de 14 de dezembro de 2017

Orçamento e Plano de Atividades para 2018

Introdução

 
Todos os indícios disponíveis apontam para que o ano de 2018 continue a evidenciar crescimento do Turismo na nossa região, 

com melhoria de todos os indicadores.

Esta tendência verifi ca-se não só nas principais zonas turísticas, com destaque para a cidade de Lisboa e, dentro desta, para as 

áreas mais procuradas, mas também de forma mais uniforme em toda a região.

No entanto, a continuação desta evolução positiva verifi cada nos últimos anos vai depender de fatores exógenos, com desta-

que para a solução da acessibilidade aeroportuária, incluindo no período crítico que vai decorrer até à abertura da anunciada 

pista no Montijo.

É, também, previsível que em 2018 continue o debate sobre o crescimento do Turismo e os respetivos impactos, tornando ain-

da mais evidente a necessidade de gerir esse crescimento, de forma a que o mesmo seja sustentado.

Esta sustentabilidade implica uma estratégia visando a utilização mais equilibrada do território pelo Turismo, uma melhor 

gestão dos serviços urbanos de forma a responder a uma utilização mais intensa e, também, a implementação de políticas 

municipais e nacionais no âmbito da habitação, dos transportes públicos, da segurança, etc.

Dentro das competências da ATL, especialmente no que toca à promoção e melhoria da experiência turística, irão ser desenvol-

vidas algumas ações, sobretudo no âmbito da estratégia de alargamento do uso do território e da oferta pelos turistas. 

Quanto aos objetivos para 2018 agora estabelecidos, eles resultam de uma nova revisão em alta dos objetivos quantitativos 

defi nidos no Plano Estratégico 2015-2019, justifi cada pela evolução verifi cada nos últimos anos. 

Relativamente ao orçamento para 2018, ele evidencia uma solidez fi nanceira da ATL, que lhe permite encarar confortavelmente 

os desafi os que lhe são colocados.

 A estrutura de receitas deverá continuar a diversifi car-se e a reforçar-se, mantendo-se a tendência para o crescimento das re-

ceitas próprias, a par das parcerias estratégicas com a Câmara Municipal de Lisboa, a Entidade Regional de Turismo de Lisboa 

e o Turismo de Portugal.

De sublinhar que, mesmo sem a consolidação com a Lismarketing, empresa totalmente pertencente à ATL, as receitas de ori-

gem pública são claramente ultrapassadas pelas receitas de origem privada.
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Objetivos

 
O Plano Estratégico 2015-2019 estabeleceu objetivos para serem atingidos no fi nal do seu período de vigência, bem como as 

taxas médias de evolução anual necessárias para os atingir.

Tendo em conta os objetivos estabelecidos para a Região para 2019, o histórico do passado recente, e as perspetivas para 2018, 

são defi nidos os seguintes objetivos intermédios para as dormidas de estrangeiros na hotelaria: 

Partindo do valor de 7,6 Milhões de dormidas de estrangeiros em 2013, o Plano Estratégico estabeleceu como objetivo para 2019 

alcançar os 10 milhões neste indicador. Esse objetivo correspondia a uma taxa de crescimento médio anual de 5,0%.

No entanto, este objetivo foi já atingido em 2016, três anos antes do perspetivado.

Incluindo já a previsão de dormidas de estrangeiros para 2017 – crescimento de 12,0% sobre o ano anterior – foi corrigido o 

caminho a percorrer até 2019, estabelecendo um objetivo de crescimento em 2017 de 3,9%. 

Deste modo, o objetivo intermédio para 2018 será alcançar 11,801 milhões de dormidas de estrangeiros.

Relativamente aos proveitos globais da hotelaria da Região estabelecem-se os seguintes objetivos intermédios:

Dormidas estrangeiros Hotelaria Região Lisboa
(Milhões)

9.306

10.145

11.358

11.801

2015 2016 2017 est 2018

Proveitos Globais Hotelaria Região Lisboa
(Milhões de €)

772.489
876.052

1,050.335 1,102.852

2015 2016 2017 est 2018
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Partindo do valor de 587 milhões de euros em 2013, o plano estabeleceu como objetivo para 2019 alcançar os 800 milhões de 

euros em proveitos globais da hotelaria da Região de Lisboa. Esse objetivo correspondia a uma taxa de crescimento médio anual 

de 5%.

Este objetivo foi já claramente ultrapassado em 2016.

Deste modo, incluindo a previsão para 2017 – crescimento de 19,9% sobre 2016 – foi corrigido o caminho a percorrer até 2019, 

mantendo a taxa de crescimento anual em 5%. 

Deste modo, o objetivo intermédio para 2018 será alcançar proveitos globais na hotelaria de 1.102,852 milhões de euros.

Em relação ao grau de satisfação com a visita, o Plano Estratégico fi xou como objetivo atingir em 2019 mais 2 pontos percentuais 

sobre o valor de 2012.

Em 2012, 40% dos entrevistados no Inquérito de Satisfação e Imagem da Região de Lisboa, avaliaram a sua estadia com uma nota 

superior a 8, numa escala de 1 a 10.

O plano estratégico estabelece que até 2019, este indicador se deverá situar dois pontos percentuais acima desse valor base. Isto 

é, deverá ser de 42%.

Deste modo, o objetivo para 2017 será alcançar esse valor.

O Plano Estratégico fi xa ainda outro objetivo, que é o de aumentar o nível de notoriedade de Lisboa.

Este indicador, face às características de médio/longo prazo que apresenta, apenas voltará a ser avaliado no fi nal do período de 

vigência do Plano Estratégico, isto é, em 2019.

Orçamento

 
1. Receitas

As receitas previstas no orçamento para 2018 atingem um montante global de 43,713,523.50 euros, assim distribuídos:

As verbas provenientes do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa destinam-se a fi nanciar os projetos aprovados, 

incluindo equipamentos – Palácio da Ajuda/Tesouro Real, Museu Judaico e Estação Sul Sueste. 
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Espera-se que estes projetos tenham um desenvolvimento signifi cativo em termos de obra em 2018, depois de ultrapassada a fase 

de lançamento, que se revelou de especial complexidade. Este capítulo compreende também o investimento no equipamento 

Polo Descobrir, projeto cujo fi nanciamento está aprovado, para o caso de ser encontrada uma alternativa para a sua localização 

ou de o mesmo ser reformulado. 

Ainda no âmbito do FDTL incluem-se, também, os investimentos no projeto digital e na promoção turística, projetos igualmente 

aprovados.

Finalmente, está prevista uma verba de 2 milhões de euros proveniente do FDTL para apoiar o Festival da Eurovisão, estimando-

se que seja esse o investimento a fazer através da ATL, sendo os restantes 3 milhões da responsabilidade direta da CML, também 

com o apoio do FDTL. 

No capítulo das receitas de atividades próprias está prevista uma verba de cerca de 14 milhões de euros incluindo rendas, 

cedências de espaços e exploração de produtos e equipamentos. 

As rendas incluem as concessões do Terreiro do Paço (ala nascente e ala poente), da Zona Ribeirinha e outras, como o Lisboa 

Camping, o Mercado da Ribeira e o Canal Lisboa.

As receitas de cedências temporárias de espaços referem-se ao Pátio da Galé, Sala do Risco e Pavilhão Carlos Lopes.

As receitas de produtos e equipamentos incluem o Lisboa Card e as receitas dos equipamentos Lisboa Story Center, Arco da Rua 

Augusta, Mitos & Lendas de Sintra e Pilar 7.

As verbas do jogo, no montante de cerca de 3,1 milhões de euros, englobam as contrapartidas do Casino Lisboa e a comparticipação 

na venda dos cartões das salas de bingo da Cidade de Lisboa.

As contrapartidas do Casino Lisboa incluem a receita correspondente ao último pagamento pelo Turismo de Portugal do 

fi nanciamento da reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes através das contrapartidas iniciais, bem como o fi nanciamento do plano 

de animação, promoção e obras através das contrapartidas anuais.

O plano fi nanciado através das contrapartidas anuais do Casino Lisboa inclui as edições mensais do guia Follow me em Inglês/

Espanhol e Português/Francês, a comparticipação no Peixe em Lisboa, a participação na BTL, a edição mensal da Revista do 

Turismo de Lisboa e uma comparticipação no projeto Palácio da Ajuda/Tesouro Real.

A receita orçamentada proveniente do Turismo de Portugal refere-se ao fi nanciamento do contrato para o Plano Regional de 

Promoção Turística Externa e às comparticipações resultantes das candidaturas ao “Programa de Apoio à Captação e Realização 

de Congressos e Eventos Corporativos e Associativos”. 

O fi nanciamento da CML decorre do acordo de cooperação em vigor, sendo orçamentado o proveito resultante da respetiva 

comparticipação fi nanceira na ATL, no montante de cerca de 2,65 milhões de euros, assim como o custo a suportar pela ATL, no 

montante de cerca de 2,18 milhões.

As receitas provenientes da ERT-RL – Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa decorrem do Acordo de Cooperação 

existente entre as duas entidades e do Protocolo para a Promoção Turística Externa. 

No âmbito do Acordo de Cooperação, decorrente da delegação de competências na ATL prevista no artigo 44 dos estatutos da 

ERT-RL, são transferidos os correspondentes meios fi nanceiros.  

No âmbito do Protocolo para a Promoção Turística Externa é transferida a comparticipação da ERT-RL para o Plano Regional de 

Promoção Turística Externa, a executar pela ATL enquanto Agência Regional de Promoção Turística, respeitando-se a regra de 

investimento de 4 euros do Turismo de Portugal e 1 da ERT por cada euro de investimento privado, assegurado pelos associados 

da ATL. 

O fi nanciamento de privados, no montante de cerca de 2,04 milhões de euros, inclui as quotizações, as contribuições para o 

Plano Regional de Promoção Turística Externa e o patrocínio para o Peixe em Lisboa.



7Orçamento e Plano de Atividades para 2018

Finalmente, estão previstas outras fontes de fi nanciamento, no montante de cerca de 2,27 milhões de euros, incluindo o apoio da 

Fundação Lena & Patrick Drahi para o Museu Judaico e a comparticipação do Ministério da Cultura/DGPC para o fi nanciamento 

do Palácio da Ajuda/Tesouro Real.

2. Despesas

É a seguinte a estrutura de despesas previstas no Orçamento para 2018:

Do total das receitas orçamentadas 81%, cerca de 35,46 milhões de euros, são destinados ao Plano de Atividades.

Ao funcionamento estão alocadas cerca 2,4 milhões de euros, que correspondem a 6% das despesas. 

Neste capítulo incluem-se os custos com pessoal, que representam cerca de 3,1% das despesas, bem como outras despesas 

de funcionamento, encargos bancários (juros, despesas bancárias e amortizações bancárias), acordo com CML e Impostos 

(IRC, IVA e outros impostos).

Plano de Atividades

 
1. Resumo

O Plano de Atividades para 2018, no montante de 35,462,075.39 euros inclui os seguintes capítulos:

Em 2018 Lisboa será palco de acontecimentos de grande relevo ou impacto promocional, com destaque para o Festival da Eurovisão, 

a Condé Nast International Luxury Conference, a gala dos prémios dos World Travel Awards, a Seatrade (Feira internacional de 
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Cruzeiros), a Harvard Business School, a European Jazz Conference, a 3ª edição da Web Summit e os grandes Festivais regulares 

como o Rock in Rio e o NOS Alive. A cidade e a região serão, ainda, palco de inúmeros eventos como Congressos, Festivais e outros 

acontecimentos culturais e desportivos. 

2. Promoção Turística

A dotação prevista para a promoção turística é de cerca de 10,45 milhões de euros. Nesta verba incluem-se os 2 milhões destinados 

ao Festival da Eurovisão (fi nanciados pelo FDTL). Sem esta ação especial, o orçamento da promoção teria uma redução de cerca 

de 500 mil euros face ao orçamento do ano anterior.

Neste capítulo integra-se, nomeadamente, o Plano Regional de Promoção Turística Externa contratado com o Turismo de 

Portugal, as ações de promoção fi nanciadas pelo FDTL, a componente de animação e promoção das contrapartidas anuais do 

Casino Lisboa e outras ações fi nanciadas por meios próprios da ATL como a Web Summit, a Volvo Ocean Race e diversas ações 

promocionais.

Sem embargo de se considerar que continua a ser necessário dinamizar a procura, nomeadamente tendo em conta o aumento 

e diversifi cação da oferta a nível do alojamento, propõem-se algumas alterações no âmbito da promoção, tendo em conta o 

patamar de notoriedade e de prestígio atingido por Lisboa enquanto destino turístico, bem como a necessidade de gerir o 

crescimento do Turismo, nomeadamente em termos de utilização do território.

Além disso, é preciso ter em conta que, em 2018, vão existir constrangimentos a nível da infraestrutura aeroportuária e, mesmo, 

da oferta hoteleira que nalgumas épocas já tem difi culdades em responder à procura.

Acresce, ainda, que se considera essencial o reforço da dinâmica da atividade empresarial que, através dos seus produtos, 

assegura a captação de fl uxos turísticos, razão pela qual se prioriza a garantia da capacidade fi nanceira para responder à procura 

no âmbito dos Planos de Comercialização e Vendas.

Neste enquadramento, estão previstas algumas alterações a nível da promoção turística, com destaque para as seguintes:

 a) Não se procederá, exceto para ações pontuais, à contratação de agências de comunicação nos mercados, dada a 

  notoriedade do destino, diretamente procurado por prescritores ou como resultado de ações da ATL e do Turismo de 

  Portugal;

 b) É reduzido o montante para parcerias com companhias de aviação, com respeito pelos contratos existentes (easyJet e 

  Capital Airlines), mantendo-se uma verba para novas oportunidades;

 c) É garantida a totalidade da verba necessária para os Planos de Comercialização e Vendas, a realizar em conjunto com as 

  empresas;

 d) A participação em Feiras e Certames internacionais é revista, mantendo-se as participações tradicionais do destino, 

  acrescentando-se três participações (na China, no Dubai e na TourNatur) e assegurando-se a organização e apoio à 

  presença de empresas em outros certames em que tenham interesse;

 e) É aumentado o investimento na captação de congressos;

 f ) São reduzidas as campanhas publicitárias de City Breaks e MI;

 g) No projeto digital é reforçado a componente da captação de tráfego para o site, plataforma que tem uma função 

  distribuidora e promotora da oferta;

 h) Prevê-se a realização de uma campanha nos mercados tradicionais visando a promoção da “desconcentração da procura” 

  pelo território;
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 i) Nos produtos de nicho é reforçado o investimento nos Cruzeiros (Seatrade em Lisboa) e reduzido o investimento no 

  Housing (aquisição de habitações por estrangeiros);

 j) Constitui-se uma reserva para ações especiais ou táticas ou para eventual reforço de alguma das outras.

3. Melhoria da informação e da experiência dos turistas/desenvolvimento das centralidades 

Nestes capítulos do Plano estão incluídas ações que visam melhorar a experiência dos turistas, como a edição do Follow me em 

4 línguas, os 15 Postos de Turismo, o Canal Lisboa, o Lisboa Card e as atrações geridas pela ATL que já estão em funcionamento: 

Lisboa Story Centre, Arco da Rua Augusta, Mitos & Lendas de Sintra e Pilar 7.

Estão, também, incluídos os projetos em curso para criação de novas atrações: Museu Judaico, Palácio da Ajuda/Tesouro Real e 

Estação Sul Sueste.

Tendo em conta todas as condicionantes que envolveram estes projetos, prevê-se que todos tenham evolução signifi cativa 

em termos de obra, mas não se prevê a entrada em funcionamento de nenhum deles em 2018, estimando-se a sua conclusão 

apenas em 2019.

Ainda no capítulo do desenvolvimento das centralidades é de referir a continuidade do programa de estruturação de produtos 

na Arrábida e no Arco do Tejo, em articulação com as autarquias e agentes económicos locais.
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017 2018

RECEITAS 41,514,552.72  43,713,523.50  

Financiamento Turismo de Portugal 2,960,351.00  3,229,101.00  

Contrato para a Promoção Externa Regional 2,880,351.00  2,880,351.00  

Fundo de Congressos 80,000.00  348,750.00  

Financiamento da Entidade Regional de Turismo 1,958,708.75    1,511,798.36    

Comparticipação da ERT - RL para o plano regional de promoção externa 720,087.75  720,087.75  

Comparticipação da ERT - R L - delegação de atribuições (art. 44 estatutos) 699,189.50  698,779.25  

Comparticipação da ERT - R L para projetos estruturantes 539,431.50  92,931.36  

Financiamento da CML 2,636,562.00  2,659,923.00  

Acordo de Cooperação 2,636,562.00  2,659,923.00  

Fundo de Desenvolvimento Turístico 10,105,000.00  14,650,030.00  

Apoio à promoção turística 500,000.00  

Projeto Digital 269,767.00  

Museu Judaico 216,795.00  

Polo Descobrir 2,090,698.00  

Conclusão do Palácio da Ajuda e Exposição Permanente das Joias da Coroa 5,415,098.00  

Estação Sul-Sueste 4,157,672.00  

Festival da Eurovisão 2,000,000.00  

Outras Fontes de Financiamento 2,269,594.00  

Fundação Lina & Patrick Drahi para Museu Judaico 1,160,000.00  80,000.00  

Ministério da Cultura para a Exposição das Joias da Coroa 2,000,000.00  

Melhoria energética do Parque de campismo de Lisboa 189,594.00  

Contrapartidas do Jogo 3,373,065.69  3,142,483.68  

Comparticipação nos Cartões do Bingo da Cidade de Lisboa 390,000.00  382,748.40  

Contrato para fi nanciamento da promoção de Lisboa através das contrapartidas do Casino Lisboa 2,077,000.00  2,077,000.00  

Contrapartidas iniciais Casino Lisboa (Pav Carlos Lopes) 906,065.69  682,735.28  

Contribuições dos privados 1,759,000.00  2,240,087.75  

Contribuições dos associados 884,000.00  1,250,000.00  

Contribuição Extraordinária das empresas para o Plano de Apoio à Comercialização e Venda 605,000.00  720,087.75  

Patrocínios 270,000.00  270,000.00  

Receitas de Atividades 11,249,065.28  14,010,505.71  

Rendas 4,841,521.00  5,478,152.49  

Cedências dos espaços da ATL 2,010,858.10  2,293,849.14  

Receitas do “Peixe em Lisboa” 100,000.00  110,000.00  

Produtos para turistas 5,893,504.08  

Lisboa Card 2,447,010.00  3,000,000.00  

Lisboa Story Centre 584,183.89  703,584.90  

Arco da Rua Augusta 410,270.74  498,173.04  

Mitos e Lendas de Sintra 115,463.54  175,958.29  

Experiência Pilar 7 423,653.51  1,515,787.86  

Publicidade 110,000.00  75,000.00  

Orçamento e Plano de Atividades
1. Síntese
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Diversos 160,000.00  160,000.00  

Concessionários 115,000.00  115,000.00  

Outros 45,000.00  45,000.00  

PLANO DE ATIVIDADES  

ASSOCIATIVISMO 278,000.00  81,000.00  

Órgãos Sociais 8,000.00  8,000.00  

Reuniões 5,000.00  5,000.00  

Despesas de representação 3,000.00  3,000.00  

Desenvolvimento do Associativismo 220,000.00  23,000.00  

Publicação do Relatório e Contas 10,000.00  8,000.00  

Identifi cação dos Membros 10,000.00  5,000.00  

Divulgação de atividades 200,000.00  10,000.00  

Participação em organizações 50,000.00  50,000.00  

Quotizações 40,000.00  40,000.00  

Participação em congressos e reuniões 10,000.00  10,000.00  

PROMOÇÃO TURÍSTICA 9,046,059.50  10,450,034.07  

Promoção do Destino 2,328,351.00  1,604,245.07  

Parcerias com companhias de aviação 605,000.00  405,000.00  

Contrato easyJet Zurique 75,000.00  92,250.00  

Contrato easyJet Lille 75,000.00  61,500.00  

Contrato easyJet Nantes 75,000.00  61,500.00  

Contrato Beijing Airlines  110,700.00  

Parcerias com outras companhias 380,000.00  79,050.00  

Canais on line - Projeto Digital 1,150,000.00  779,767.00  

Desenvolvimento e Manutenção site e App - Projeto digital 700,000.00  379,767.00  

Promoção nos motores de busca 150,000.00  200,000.00  

Promoção em sites e redes sociais 300,000.00  200,000.00  

Participação em Feiras e outros Certames generalistas 206,620.00  350,000.00  

Fitur 31,000.00  

Travel Week 33,000.00  

ITB 39,000.00  

WTM 41,000.00  

TOP RESA 26,000.00  

Arabian Travel Market 31,000.00  

ITB China 26,000.00  

Tournatour 8,000.00  

Workshops Turismo de Portugal 79,000.00  

Outros Certames 36,000.00  

Edição de materiais promocionais 99,351.00  69,478.07  

Edição de materiais promocionais 99,351.00  69,478.07  

Promoção de City & Short Breaks  987,000.00  

Press Trips e ações com media 227,000.00  257,000.00  
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Parcerias com Operadores Turísticos 250,000.00  250,000.00  

Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 210,000.00  210,000.00  

Workshops em Lisboa 55,000.00  70,000.00  

Campanha em mercados tradicionais - desconcentração utilização turística  200,000.00  

Promoção de Meetings Industry - MI  1,411,850.00  

Promoção e Apoio a Congressos e Incentivos 475,000.00  774,850.00  

Participação Institucional em certames especializados de MI 136,490.00  162,000.00  

EIBTM 54,000.00  

IMEX 72,000.00  

IMEX América 36,000.00  

Publicidade específi ca MI 250,000.00  50,000.00  

Fam Trips e visitas de inspeção 125,000.00  125,000.00  

Press Trips 50,000.00  80,000.00  

Workshops e Roadshows 210,000.00  170,000.00  

Sales Blitz 50,000.00  50,000.00  

Promoção de Golfe  307,000.00  

Campanha publicidade específi ca 80,000.00  80,000.00  

Press Trips 37,000.00  37,000.00  

Parcerias com operadores turísticos 68,000.00  68,000.00  

Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 37,000.00  37,000.00  

Workshops e Roadshows Lisbon Golf Coast 49,000.00  45,000.00  

IGTM 79,000.00  40,000.00  

Promoção de Cruzeiros  50,000.00  

Seatrade Lisboa  50,000.00  

Promoção de outros produtos  165,000.00  55,000.00  

Birdwatching  20,000.00  

Turismo de Saúde  20,000.00  

Outros produtos de nicho  15,000.00  

Ações promocionais especiais 235,133.00  250,000.00  

Plano de Comercialização e Vendas 1,361,165.50  1,440,000.00  

Programas com grupos de empresas  640,000.00  

Programas com empresas individuais  800,000.00  

Promoção no Mercado Interno 355,000.00  335,000.00  

BTL 75,000.00  55,000.00  

Promoção no Mercado Interno 50,000.00  50,000.00  

Revista do Turismo de Lisboa 230,000.00  230,000.00  

Eventos Promocionais  4,009,939.00  

Web Summit 550,000.00  550,000.00  

Peixe em Lisboa 666,000.00  630,000.00  

Volvo Ocean Race 333,333.00  333,334.00  

Animação de zonas turísticas 143,667.00  150,000.00  

Programa de animação de Mafra/Ericeira 50,000.00  50,000.00  

Modalisboa 40,000.00  80,000.00  

World Travel Awards 17,400.00  16,605.00  
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Festival Eurovisão  2,000,000.00  

Promoção de festivais e outros eventos 100,000.00  200,000.00  

MELHORIA DA INFORMAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS  6,189,457.96  

Guia Follow Me 420,000.00  420,000.00  

Postos de Turismo Regionais 350,000.00  350,000.00  

Canal Lisboa 81,725.00  82,300.00  

Lisboa Story Centre 416,436.03  490,241.65  

Arco da Rua Augusta 187,672.93  241,215.03  

Mitos e Lendas de Sintra 87,520.38  103,247.41  

Experiência Pilar 7 0.00  1,152,453.88  

Lisboa Card 2,447,010.00  3,000,000.00  

Outros projetos de melhoria da experiência 214,000.00  350,000.00  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS CENTRALIDADES 18,609,583.36  

Estruturação dos produtos da Arrábida 150,000.00  30,000.00  

Estruturação dos produtos do Arco do Tejo 120,000.00  62,931.36  

Conclusão do Palácio da Ajuda e Exposição Pemanente das Joias da Coroa 3,650,000.00  9,815,098.00  

Museu Judaico 1,996,331.53  433,590.00  

Polo Descobrir 1,850,000.00  2,940,698.00  

Estação Sul-Sueste terminal maritimo-turístico 3,630,000.00  4,357,672.00  

Melhoria energética do Parque de campismo de Lisboa 0.00  189,594.00  

Outros projetos de desenvolvimento das centralidades 600,000.00  780,000.00  

OBSERVATÓRIO  132,000.00  

Inquéritos 116,000.00  116,000.00  

Outros estudos 3,500.00  3,500.00  

Cooperação com organizações internacionais 10,000.00  10,000.00  

Aquisição de bases de dados e outros suportes 2,500.00  2,500.00  

TOTAL DO PLANO 34,110,164.31  35,462,075.39  

FUNCIONAMENTO 2,310,101.62  2,408,942.43  

Custos com o pessoal 1,306,630.00  1,373,172.60  

Gestão, manutenção, marketing e promoção dos espaços do Turismo de Lisboa 792,271.62  832,269.83  

Lisboa Welcome Center 231,500.00  230,000.00  

Pátio da Galé e Sala do Risco 292,756.00  258,605.00  

Ala Nascente 13,500.00  13,000.00  

Pavilhão Carlos Lopes 239,915.62  310,664.83  

Outros Espaços 14,600.00  20,000.00  

Outras despesas de funcionamento 156,200.00  155,500.00

Aluguer de equipamentos 12,000.00  12,000.00  

Assistência equipamento informático 55,000.00  55,000.00  

Comunicações 45,000.00  40,000.00  

Consumo combustíveis 8,000.00  8,000.00  

Despesas postais 5,500.00  5,500.00  

Manutenção de viaturas 14,000.00  14,000.00  

Material de escritório 6,200.00  7,500.00  

Transportes de pessoal 3,500.00  3,500.00  
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Vários 7,000.00  10,000.00  

Outros serviços 55,000.00  48,000.00  

Auditoria e Consultoria 45,000.00  30,000.00  

Domínios e Marcas 10,000.00  18,000.00  

OUTROS ENCARGOS  5,094,286.79  5,842,505.68  

Acordo de cooperação com CML 1,936,629.00  2,181,135.00  

Acordo de cooperação com CML 1,936,629.00  2,181,135.00  

Encargos bancários 1,482,657.79  1,756,370.68  

Despesas bancárias 5,000.00  5,000.00  

Empréstimos 1,223,053.00  1,510,522.54  

Juros 254,604.79  240,848.13  

Impostos 1,675,000.00  1,905,000.00  

IRC 250,000.00  270,000.00  

IVA 1,420,000.00  1,630,000.00  

Outros impostos 5,000.00  5,000.00  

TOTAL DO ORÇAMENTO 41,514,552.72  43,713,523.50  
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TURISMO DE LISBOA
Rua do Arsenal, 23
1100-038 Lisboa
Tel.: 210 312 700
Fax: 210 312 899
atl@visitlisboa.com
www.visitlisboa.com
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