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4  EDITORIAL
boas acessibilidades, infraestruturas versáteis e equipadas com a mais mo-
derna tecnologia, a par de uma oferta turística de eleição, rica e variada, 
continuam a guindar a capital portuguesa para o Top 10 da iCCa, deixando 
para trás algumas das mais referenciadas metrópoles do mundo.

5  NACIONAL
lisboa está entre as 10 cidades do mundo mais solicitadas para acolher 
congressos associativos internacionais. Segundo dados divulgados pela iCCa 
– international Congress & Convention association, a capital portuguesa ficou 
no 9.º lugar no ranking mundial (8.º no ranking das cidades europeias) e 
volta a afirmar-se como destino de eleição para o acolhimento deste género 
de iniciativas. 

12  BOLETIM INTERNO
a vontade de conhecer a capital portuguesa é o parâmetro que mais 
influencia na escolha de visitar lisboa, seja entre espanhóis, brasileiros, 
escandinavos, norte-americanos, italianos, franceses ou alemães. a con-
clusão é do inquérito de satisfação e imagem de lisboa, realizado pelo 
Observatório do Turismo de lisboa durante o ano passado. 

 16  TENDêNCIAS
as marcas hoteleiras de luxo devem trabalhar para aumentar a fidelidade 
dos clientes num mercado de viagens cada vez mais concorrido, alinhando 
as suas identidades com as prioridades dos viajantes. Para isso, é preciso 
apostar em três tendências – significado, simplicidade e transformação – tal 
como conclui o relatório Build Brand Love and Loyalty in Luxury Hospitality. 

18  ENTREVISTA
O Freeport lisboa Fashion Outlet é um dos maiores empregadores do concelho 
de alcochete. a valorização do nosso projeto permitirá não só reforçar esta 
dimensão, como atrair cada vez mais clientes nacionais e turistas, contribuindo 
assim para a visibilidade da região e para a sua promoção turística, afirma 
Nuno Oliveira, country director Via Outlets do Freeport lisboa Fashion Outlet. 

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de lisboa e da região, no 
mês de março. O movimento no Mercado de Cruzeiros, no Golfe da região 
e no Tax Free Shopping.

32  ENTREVISTA
Os Circuitos Ciência Viva são, acima de tudo, um convite para explorar o 
país com Ciência e Cultura. Tendo os Centros Ciência Viva como ponto de 
partida, são traçados percursos de exploração da região envolvente que 
dão a conhecer o que de mais curioso e interessante há para descobrir, 
afirma a presidente da Ciência Viva - agência Nacional para a Cultura Cien-
tífica e Tecnológica, rosália Vargas.

36  TESOuROS
Situado em pleno Monte da lua, o Chalet da Condessa d’Edla foi mantido 
como um dos segredos mais bem guardados do Parque da Pena, até à sua 
reabilitação. alvo de um minucioso trabalho de restauro, hoje mostra-se no 
seu esplendor com uma sensibilidade romântica que já atraiu, só no ano 
de 2016, 18.147 visitantes.

38  LISBOA VISTA DE fORA
O jornal inglês The Observer, do grupo do The Guardian, dedica um longo 
artigo a lisboa, a capital cool da Europa, e destaca a sua modernidade, 
acessibilidade e inovação como as razões de escolha de muitos empreen-
dedores para estabelecerem aqui os seus negócios. 

44  MAkET pLACE
lisboa surpreende quem a visita e quem nela habita peça multiplicidade 
da oferta que, constantemente reinventada, adapta-se a todos os gostos 
e supera expetativas.
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lisboa continua a posicionar-se na lista das dez 

cidades preferidas, a nível mundial, para acolher 

congressos associativos internacionais, o que 

atesta, também nesta vertente, a qualidade e a 

diversidade da sua oferta.

boas acessibilidades, infraestruturas versáteis 

e equipadas com a mais moderna tecnologia, 

a par de uma oferta turística de eleição, rica e 

variada, continuam a guindar a capital portugue-

sa para o Top 10 da iCCa, deixando para trás 

algumas das mais referenciadas metrópoles do 

mundo. Este é um motivo de orgulho e um es-

tímulo à continuação do bom trabalho que, tal 

como até aqui, tem estado a ser feito. Mas esta 

é apenas mais uma razão pela qual os turistas 

continuam não só a preferir lisboa para as suas 

visitas, em negócios, lazer ou ambos, como a 

manifestar o desejo inequívoco de regressar. No 

último inquérito de Satisfação e imagem de lis-

boa sobressai, acima de todos os parâmetros, a 

vontade clara dos turistas conhecerem o destino. 

a esmagadora maioria deles, e este dado é mui-

to relevante para se perceber o afluxo cada vez 

maior de turistas, sempre quis visitar a capital 

portuguesa, incentivado por recomendações da 

família e amigos e pela excelência da oferta. a 

qualidade/preço, a rede de transportes públicos 

e a sinalização turística são, entre outros, como 

se pôde constatar, fatores decisivos na hora de 

escolher o destino e lisboa tem marcado pontos 

NO TOP 10 DOS DESTINOS  
DE CONGRESSOS

E  | editorial

também neste aspeto, evidenciando-se entre os 

congéneres concorrentes. atratividade, sensa-

ções e sofisticação e modernidade “falam alto” 

na imagem deixada por lisboa aos turistas que 

a visitam. E não é para menos, porque lisboa 

reinventa-se a cada passo, numa harmonia su-

blime, oferecendo passado e presente de olhos 

postos no futuro.

Como disse já, diversidade, a par de qualidade, 

fazem de lisboa um destino e uma região úni-

cos, onde cada um encontra a experiência turís-

tica que procura e à medida do seu desejo. Não 

se estranha pois, que, entre 15 praias de seis 

países a Praia de Galapinhos, no Parque Natu-

ral da arrábida, acabe de ser considerada como 

a melhor da Europa, pelo site European Best 

Destinations. Uma praia perfeita numa natureza 

intocada, foi a frase usada pelo site para referen-

ciar a sua escolha, ilustrando, com alguma poe-

sia até, mais uma razão de peso que diferencia 

lisboa: a beleza natural.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente adjunto 
do Turismo de lisboa
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VONTADE DE CONhECER 
LISBOA é DETERMINANTE 
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pRAIA DE gALApINhOS  
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RANKINg ICCA 

LISBOA NO TOP 10 DAS CIDADES MAIS  
REQUISITADAS PARA CONGRESSOS

lisboa está entre as 10 cidades do mundo mais 

solicitadas para acolher congressos associativos 

internacionais. Segundo dados divulgados pela 

iCCa – international Congress & Convention as-

sociation, a capital portuguesa ficou no 9.º lugar 

no ranking mundial (8.º no ranking das cidades 

europeias) e volta a afirmar-se como destino de 

eleição para o acolhimento deste género de ini-

ciativas. Uma posição que é o reflexo do esforço 

promocional que tem vindo a ser desenvolvido 

junto de mercados estratégicos e prioritários, 

através de um trabalho contínuo e persisten-

te de promoção, indispensável na valorização 

do mérito de lisboa, face à forte concorrência. 

a capital portuguesa surge assim no ranking 

mundial à frente de cidades como Copenhaga, 

roma, Hong Kong, Estocolmo, Praga e Pequim 

que conquistaram lugar nos primeiros vinte. 

Para se manter no topo e continuar a afirmar 

o seu potencial de atração, lisboa necessita de 

um novo centro de congressos apto a receber 

iniciativas de grande dimensão, com capacida-

de para acolher oito a dez mil pessoas. Há aqui 

uma janela de oportunidade para aproveitar a 

este nível, uma vez que são muito poucos os 

destinos no mundo onde congressos desta di-

mensão se podem realizar. Com uma oferta tu-

rística diferenciada e de qualidade, ao nível das 

infraestruturas, serviços e experiências únicas 

que proporciona, lisboa posiciona-se como um 

dos principais destinos no segmento de Turismo 

de Negócios. as condições particularmente van-

tajosas para este segmento, nomeadamente a 

ótima relação qualidade/preço da hotelaria, a 

excelência das acessibilidades, as boas ligações 

aéreas a qualquer parte do mundo e a privile-

giada localização do aeroporto na cidade, com 

acesso direto ao Metro, contribuem também 

para estes resultados.
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TRIVAgO HOTEL PRICE INDEX

HOTELARIA 
NACIONAL EM 
CRESCIMENTO

OFERTA HOTELEIRA 
GOVERNO FACILITA LICENCIAMENTOS TURÍSTICOS

TURISMO NACIONAL

COMPRAS TAX-FREE REGISTAM CRESCIMENTO 

O preço médio da hotelaria portuguesa subiu 10% 

em relação aos montantes praticados em abril de 

2016. De acordo com os dados do trivago Hotel 

Price Index, o valor da estadia num hotel nacional 

aumentou de 90 euros para 99 euros por noite. Em 

lisboa, o custo por noite subiu de 108 euros para 

129 euros, apresentando assim uma variação de 

44,23%. Com a visita do Papa Francisco a Portugal, o 

destaque vai, naturalmente, para Fátima que regista 

a maior subida de preços face ao período homólo-

go, sendo que uma noite na cidade custa agora, em 

média, 75 euros, enquanto em abril do ano passado 

custava 52 euros. Numa perspetiva regional, lisboa 

(16,19%), algarve (12,16%) e Madeira (10,68%) 

são as zonas que registaram maior crescimento em 

abril e são seguidas pela região Centro (4,41%), 

Norte (3,75%) e açores (1,27%). O alentejo foi a 

única região que viu os seus preços médios desce-

rem (-2,44%) durante este mês. 

as compras tax-free cresceram 51% nos pri-

meiros três meses do ano de 2017, em relação 

ao período homólogo, segundo dados divulga-

dos pela Global Blue, que gere estas operações 

(reembolso de iVa a turistas). Para estes resulta-

dos, contribuiu o aumento de compras realizadas 

em Portugal por parte dos turistas brasileiros, que 

ao duplicarem este valor passam a figurar em 

segundo lugar num ranking liderado pelos ango-

lanos, com 38% do total de compras. a fechar o 

pódio estão os turistas chineses (15%), seguindo-

se os norte-americanos (3%) e os russos (2%). 

O volume global de compras dos angolanos re-

gistou um acréscimo de 52%, apesar da ligeira 

descida do valor médio de compras que se fixou 

nos 255 euros por transação, enquanto os brasi-

leiros gastaram em média 217 euros. Já os turis-

tas chineses foram responsáveis por uma subida 

de 38% nas compras e 20% no valor médio por 

transação que chegou aos 644 euros. Por sua vez, 

os norte-americanos protagonizaram mais 69% 

de compras e tiveram uma compra média de 

557 euros. a Global Blue destaca a reentrada 

da rússia no top 5 das nacionalidades que mais 

gastaram no País, ao ser responsável por um au-

mento de compras de 80%, sendo que em média 

estes turistas gastam 260 euros por transação. 

O Conselho de Ministros aprovou o Decreto

-lei sobre o Programa de Simplificação admi-

nistrativa e legislativa (SiMPlEX) do regime 

Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, que 

visa tornar os procedimentos mais simples e 

rápidos, incluir novos modelos de alojamen-

to e obrigar a que as plataformas eletrónicas 

como Airbnb só comercializem em locais re-

gistados. as novas regras vêm assim diminuir 

os prazos destes processos, estando também 

prevista uma maior previsibilidade dos tem-

pos de resposta a investidores, a simplifica-

ção da instalação de hotéis em edifícios já 

existentes e a possibilidade de abertura de 

empreendimentos logo após conclusão de 

obras. O Governo introduz ainda um meca-

nismo de informação prévia que visa agilizar 

a instalação de empreendimentos em solo 

rústico, depois da aprovação da viabilidade 

pela Câmara Municipal e restantes entidades 

envolvidas. Por sua vez, as plataformas ele-

trónicas veem-se obrigadas a comercializar 

apenas empreendimentos listados no registo 

Nacional de Turismo.
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AUMENTO DO TURISMO

IMPULSIONA OFERTA HOTELEIRA 
NACIONAL
a oferta hoteleira está a acompanhar a tendência 

de crescimento do turismo em Portugal, que con-

tinua a bater recordes. Segundo a associação da 

Hotelaria de Portugal (aHP), prevê-se, até ao final 

de 2017, a abertura de 40 unidades hoteleiras, 

com foco no norte do país e em lisboa. Núme-

ros que levam a aHP a apontar este ano como o 

melhor de sempre, mesmo depois de em 2016 te-

rem sido ultrapassados os indicadores de 2007, até 

aqui considerada a melhor época para a hotelaria. 

Só no ano passado, abriram 75 estabelecimentos 

hoteleiros, num total de 6620 quartos de hotel, e, 

no final de 2016, a aHP quantificava 1238 hotéis. 

acompanhando estes números, a associação do 

setor acredita que, até 2019, Portugal deverá ter 

70 novos hotéis, acrescentando à oferta atual cer-

ca de 5600 quartos. as previsões da Cushman & 

Wakefield vão ao encontro da convicção da aHP e 

apontam para que, até 2018, Portugal tenha mais 

75 novos hotéis, cuja maioria (42%) irá nascer em 

lisboa. O algarve deverá receber 18% da oferta e 

o Porto 14%, seguidos da região Centro (11%), e 

da Madeira (6%). Por sua vez, o alentejo receberá 

2% dos novos hotéis e os açores 1%. 

Os portugueses realizaram 20,5 milhões de 

viagens turísticas em 2016, o que representa 

uma subida de 4,7% face ao ano anterior. O 

crescimento está, no entanto, a um ritmo infe-

rior ao registado em 2015, quando se obteve 

uma subida de 7%. Visitar familiares ou amigos 

é a principal razão para estas deslocações, que 

representam 8,81 milhões de viagens, ou seja, 

43,9%, de acordo com os dados do instituto 

Nacional e Estatística. O lazer, recreio ou férias 

ocupa outra fatia próxima de 8,78 milhões. Os 

portugueses continuam a ficar mais dentro de 

fronteiras, com 9 em cada 10 das viagens.

PORTUgUESES 
VIAJAM MAIS CÁ 
DENTRO

lisboa é a cidade portuguesa que tem mais hós-

pedes da plataforma de alojamento local Airbnb 

bem como utilizadores. No ano passado, a ca-

pital totalizou 718 mil hóspedes através desta 

solução, o que representa uma subida de 66% 

face a 2015, e foram 77 mil os lisboetas que 

recorreram à plataforma em 2016, um aumento 

de 79% quando comparado ao ano passado. a 

nível nacional, e de acordo com o estudo da Air-

bnb, esta solução gerou um impacto económico 

de 1,07 mil milhões de euros em Portugal, em 

2016, tendo os anfitriões portugueses recebido 

166 milhões de euros e 1,6 milhões de hós-

pedes. Em lisboa, os anfitriões obtiveram, em 

2016, 72 milhões de euros e receberam 718 mil 

hóspedes, que gastaram 404 milhões de euros 

na capital, o que se traduz num impacto econó-

mico de 476 milhões de euros, um crescimen-

to de 78% face a 2015. No âmbito do acordo 

entre a Airbnb e a Câmara Municipal de lisboa, 

relativo à coleta da taxa turística de um euro 

por noite na capital portuguesa, a plataforma 

entregou, desde de maio de 2016 até ao final 

do ano, 1,74 milhões de euros à autarquia. No 

primeiro trimestre deste ano, a Airbnb entregou 

ao município de lisboa mais de 1,1 milhões de 

euros de taxa turística. Outro dado relevante é o 

número de portugueses que utiliza a plataforma 

que passou de pouco mais de 133 mil, em 2015, 

para 264 mil este ano.

AIRBNB 
LISBOA É A CIDADE PORTUGUESA COM MAIS HÓSPEDES
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MILLENNIALS 
LISBOA NO TOP 
DAS CIDADES 
MAIS ATRATIVAS 

a capital portuguesa está em quarto lugar no top 

das melhores cidades para millennials viverem, 

sendo apenas superada por amesterdão, berlim 

e Munique. a conclusão é de um estudo realiza-

do pelo motor de busca de apartamentos alemão 

Nestpick, que analisou as 100 cidades mais atra-

tivas para esta geração. Em análise estiveram in-

dicadores como as oportunidades de emprego, a 

velocidade da internet, os transportes, o ambiente 

empreendedor, a saúde e a igualdade de género. 

Em lisboa, as melhores pontuações foram para a 

comida, a bebida, a atividade noturna e os trans-

portes, mas o ambiente empreendedor, a atrativi-

dade em termos de turismo e à habitação foram 

também indicadores que arrancaram boas pon-

tuações. Embora comparação com as 100 cidades 

analisadas, a capital portuguesa tem boas pontua-

ções em todos os parâmetros, o que lançou para 

os lugares cimeiros da lista. analisando o contexto 

geral, lisboa é considerada um destino bastante 

atrativo para millennials, seja para viver ou apenas 

para viajar. 

TIME  
ELEGE LISBOA COMO UM DOS 
MELHORES DESTINOS EUROPEUS

a “atitude renovada” de lisboa é destacada 

pela revista norte-americana Time, que coloca 

a capital portuguesa entre os melhores desti-

nos da Europa. a publicação sugere aos turis-

tas a Torre de belém, o Mosteiro dos Jeróni-

mos, os pastéis de belém, o elétrico 28, a Sé e 

o Museu berardo, reforçando a acessibilidade 

e segurança da capital portuguesa. lisboa fi-

gura em sexto lugar, numa tabela liderada por 

Praga (república Checa) e seguida por Paris 

(França), Creta (Grécia), Cracóvia (Polónia) e 

roma (itália). Depois de lisboa, estão buda-

peste (Hungria), barcelona (Espanha), berlim 

(alemanha) e riga (letónia).
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a Câmara de lisboa está a recolher contribu-

tos para a criação de uma carta com direitos 

e responsabilidades para quem vive, trabalha, 

estuda ou visita a cidade. a ideia é criar um 

documento que sirva de referência para cida-

dãos e demais entidades que aborde “gran-

des áreas que fazem uma cidade”, como os 

direitos humanos, o urbanismo, a qualida-

de de vida, a higiene urbana e a educação, 

estipulando “o que cada um e o que cada 

instituição tem de fazer”, explica o vereador 

dos Direitos Sociais, João afonso. O objetivo 

é, de acordo com o responsável, “contribuir 

para uma cidade melhor”, através de “prin-

cípios que já existem no mundo, na Europa e 

em Portugal, mas aqui aplicados numa lógica 

municipal. Segundo o autarca, a carta resul-

ta dos fóruns de cidadania que têm vindo a 

ser promovidos anualmente, desde 2014.  

até dia 24 de junho, o documento está dispo-

nível no site do município para receber novos 

contributos, sendo também possível apresen-

tar propostas em papel até 9 de junho. a carta 

será depois concluída e aprovada a 8 de julho, 

em sessão a realizar na reitoria da Universida-

de de lisboa. 

LISBOA

VAI TER CARTA DE DIREITOS  
E RESPONSABILIDADES 

O programa turístico “belém Fitness Tour” 

desafia os visitantes a conhecer os pontos de 

interesse desta zona de lisboa, como o Padrão 

dos Descobrimentos ou Museu dos Jerónimos, 

a correr ou a caminhar. O passeio começa em 

frente ao Centro Cultural de belém, “para que 

os turistas que participam tenham uma boa 

referência”, passando por locais como a Ermi-

da do restelo e a Fundação Champalimaud, 

onde se fazem “exercícios mais ativos” de 

ginástica, segundo a fundadora do projeto, 

Fernanda Marta. Depois, continua pela Torre 

de belém, Padrão dos Descobrimentos, Museu 

da Eletricidade e Museu de arte, arquitetura 

e Tecnologia. O percurso torna-se mais ligei-

ro na parte central de belém, passando por 

espaços como o Museu dos Coches, o Palácio 

de belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o Pla-

netário. Para este passeio de quase três horas, 

que apenas funciona por marcação, os preços 

variam entre os 6,50 euros para criança, os 

12,50 e os 18,50 para grupos, os 24,50 euros 

por pessoa para casais e os 50 euros por pes-

soa no caso de um passeio individual.

WEB SUMMIT  
REAFIRMA APOSTA 
EM LISBOA COM 
NOVO ESCRITÓRIO 

a Web Summit, conferência global de tecnolo-

gia, acaba de inaugurar o primeiro escritório em 

lisboa, reafirmando assim a aposta na capital 

portuguesa. localizado no Cais do Sodré, trata-

-se de um escritório temporário até a equipa 

se mudar para o novo Hub Criativo do beato, 

e representa a expansão de operações da em-

presa para Portugal, onde pretende recrutar 

até 20 profissionais. a edição de 2016 da Web 

Summit, a primeira realizada em lisboa, teve a 

participação de cerca 55 mil pessoas, de mais 

de 160 países, incluindo 15 mil empresas, 7 mil 

presidentes executivos e 700 investidores. as 

duas próximas edições serão também na capi-

tal portuguesa, sendo que este ano, segundo o 

CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, estão pre-

vistos mais espaços de exibição e mais palcos, 

que ocuparão a totalidade dos 100 mil metros 

quadrados da Feira internacional de lisboa (Fil).

BELÉM FITNESS TOUR

CONHECER LISBOA 
A CORRER  
OU A CAMINHAR
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MAPA DAS ARTES

DIVULGA ARTE CONTEMPORÂNEA NA CAPITAL

SETÚBAL 

INAUGURADO  
MUSEU DO PALÁCIO 
DA BACALHÔA 

O comendador berardo tem um novo espaço de 

exposição: o Museu do Palácio da bacalhôa. inau-

gurado pela associação de Coleções e pela bacalhôa 

Vinhos de Portugal, situa-se sobre o edifício do Pa-

lácio da bacalhôa, classificado como monumento 

nacional há mais de um século, em Vila Fresca de 

azeitão, no concelho de Setúbal. O museu terá pa-

tente uma exposição com “um conjunto de obras 

inéditas da Coleção do comendador berardo, que 

tem vindo a reunir estas peças ao longo dos úl-

timos anos, com o intuito de restituir à bacalhôa 

todo o esplendor e alma que esta residência 

apalaçada tinha há 500 anos”, segundo nota de 

imprensa. a exposição dá também a conhecer 

personalidades que foram proprietárias do Palá-

cio e constitui a primeira grande mostra sobre o 

conhecimento universal da importância deste mo-

numento no panorama artístico nacional e interna-

cional. a entrada no bacalhôa Museu tem um valor 

de 3 euros e a visita ao Palácio da bacalhôa custa 

4 euros, sendo que o ingresso combinado fica a 6 

euros. aberto de segunda a sábado, das 10:00 às 

18:00, inclui visitas guiadas, mediante marcação.

Galerias, museus e fundações fazem parte dos 99 

espaços de arte contemporânea, com programação 

regular, que estão agora sinalizados no Mapa das 

artes. Trata-se de uma iniciativa da associação 

sem fins lucrativos “isto não é um cachimbo”, 

com parceria na divulgação e distribuição da 

Câmara Municipal de lisboa, através da rede 

interna municipal, e do Turismo de lisboa, através 

dos postos de Turismo da Grande lisboa. além da 

distribuição de 30 mil exemplares, o Mapa das artes, 

que é gratuito e bilingue, está também disponível 

em formato digital em www.mapadasartes.pt. 

a revista Time Out dedicou uma edição especial a 

lisboa, onde apresentou 500 razões pelas quais a 

capital portuguesa é a melhor cidade para viver. 

Em 22 páginas a revista aponta variados motivos 

para amar lisboa. Entre elas, é possível descobrir as 

“30 coisas que fazem de lisboa uma cidade idade 

ideal para pelintras”, onde se destaca o preço das 

cervejas, do café e até dos museus; “20 perguntas 

bizarras que os turistas fazem; “18 coisas que só 

é possível fazer em lisboa”, como almoçar num 

sítio que tem uma mesa guardada para Fernando 

Pessoa ou lavar roupa num tanque; “30 números 

que provam que lisboa é n.º 1”; “120 vezes que a 

cidade nos conquistou pelo estômago”; “30 meni-

nas e moças que fazem de lisboa uma cidade me-

lhor”; “10 vezes que lisboa subiu ao pódio”; “20 

factos que fazem aumentar a nossa autoestima”; 

“20 razões pelas quais lisboa vai ser uma cidade 

ainda melhor para viver no futuro”; “5 vezes que 

a imprensa estrangeira se perdeu de amores”; “20 

lojas antigas para uma lista de compras perfeita”. 

Há ainda espaço para apresentar “50 bons motivos 

para estar em lisboa nos próximos meses” e “100 

ideias para aproveitar os nossos 220 dias de sol”. 

TIME OUT

EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE LISBOA 

Co
ns

ta
nt

in
a 

Sa
nt

o



NNacional | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

11

a capital portuguesa continua a dar que falar. 

Desta vez, foi o designer de moda Valentino e o 

ex-diretor criativo da Givenchy, riccardo Tisci, a 

renderem-se aos encantos de lisboa, por onde 

passaram a Páscoa. a visita de Valentino Gara-

vani, considerado um dos maiores designers da 

indústria da moda, não passou despercebida e 

foi mesmo partilhada na conta de Instagram de 

Giancarlo Giammetti, cofundador da Valentino, e 

de Carlos Souza, embaixador da marca, que o 

acompanharam nesta viagem. Durante a esta-

dia, o designer teve oportunidade de almoçar no 

Chiado, de conhecer o Mosteiro dos Jerónimos, a 

igreja de Santo antónio de lisboa, mas também 

aproveitou para visitar o santuário de Fátima. a 

Quinta da bacalhôa, o Mercado da ribeira e o 

Museu berardo foram outros dos locais visitados 

pelo estilista. Também riccardo Tisci escolheu 

lisboa para passar a Páscoa e ficou hospedado 

no Pestana Palace Hotel, que elogiou no Instagram 

pela “estadia incrível”. 

CAPITAL PORTUgUESA SURPREENDE

VALENTINO E RICCARDO TISCI RENDIDOS A LISBOA

EUROPEAN BEST DESTINATIONS

PRAIA DA ARRÁBIDA  
É A MELHOR DA EUROPA 

MODA

LISBOA É CENÁRIO 
DA CAMPANHA  
DA MANGO  

a cidade de lisboa está na moda ao voltar a ser 

cenário de uma campanha de publicidade, desta 

vez da Mango. a marca espanhola escolheu a 

cidade de lisboa para a sessão fotográfica que 

apresentar a nova coleção de primavera/verão 

2017 da linha plus size, Violeta. as imagens, 

protagonizadas pela modelo Georgia Pratt, mos-

tram locais icónicos da cidade, como o elevador 

da bica, o Príncipe real e a baixa. lisboa já ins-

pirou marcas como Yves Saint laurent, H&M e El 

Corte inglés, que também já realizaram as suas 

campanhas na capital portuguesa. 

a praia de Galapinhos, no Parque Natural arrá-

bida, em Setúbal, foi considerada a melhor da 

Europa pelo site European Best Destinations, 

reforçando assim o potencial turístico da arrá-

bida a nível internacional. a concurso estavam 

15 praias de seis países: Portugal, Espanha, 

Grécia, itália, França e Croácia. O site de pro-

moção de destinos europeus elogia a beleza 

de todo o Parque Natural da Serra da arrábida 

e reforça que Galapinhos, a apenas 30 mi-

nutos de lisboa, é uma “praia perfeita numa 

natureza intocada”. Este resultado prova que 

existe uma conjuntura favorável para o turis-

mo que tem sido estrategicamente aproveita-

da para a promoção da região, nomeadamen-

te através do convite a jornalistas estrangeiros 

para conhecerem a arrábida. O Parque Natural 

da arrábida é uma surpresa para todos os que 

a visitam. Pontuado por praias idílicas e en-

seadas secretas, simboliza o encontro pacífi-

co, natural e protegido entre a terra e o mar, 

numa zona mágica e encantadora que oferece 

um cenário verde singular, com as suas praias 

escondidas no meio da vegetação, os seus 

percursos pedestres e as maravilhas do peixe 

fresco assado.
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO E IMAgEM

LISBOA AOS OLHOS DOS TURISTAS 
A vontade de conhecer a capital portuguesa é o parâmetro 
que mais influencia na escolha de visitar Lisboa, seja entre 
espanhóis, brasileiros, escandinavos, norte-americanos, 
italianos, franceses ou alemães. A conclusão é do 
inquérito de satisfação e imagem de Lisboa, realizado pelo 
Observatório do Turismo de Lisboa durante o ano passado. 

Na hora de decidir visitar lisboa, a vontade in-

trínseca de conhecer a capital portuguesa surge 

em primeiro lugar no top dos fatores que in-

fluenciam a escolha. De acordo com os dados 

do estudo realizado pelo Observatório do Turis-

mo de lisboa, 83,5% dos turistas entrevistados 

sempre quiseram visitar a capital portuguesa. 

O conselho de familiares (64,3%), o preço da 

viagem (41,6%) e as pesquisas em sites de 

viagens (36,9%) foram também fatores muito 

considerados na hora de escolher lisboa como 

destino turístico. a imagem de lisboa, que fez 

da cidade a escolha número um dos entrevis-

tados, foi a mais importante junto dos utiliza-

(92,7%), sendo este um fator com pouca rele-

vância para brasileiros (16,7%), escandinavos 

(28,9%) e norte-americanos (29,2%), curio-

samente os mercados geograficamente mais 

distantes. Os utilizadores de alojamento local 

também valorizaram os resultados das pesqui-

sas em sites de viagens (51,9%), bem como os 

turistas menores de 35 anos (50,3%) e os oriun-

dos do benelux (50,0%). Já entre os utilizado-

res maiores de 55 anos (23,5%), dos espanhóis 

(26,8%) e dos visitantes repetentes (28,6%) 

este parâmetro exerceu menos influência.   

Segundo o estudo, a relação qualidade-preço 

(98,7%), a rede de transportes públicos (92%) 

dores de alojamento local (94,7%), dos maiores 

de 55 anos (91,0%) e dos brasileiros (90,3 %). 

Por outro lado, este parâmetro revelou-se com 

menor influência junto dos norte-americanos 

(68,9%) e dos visitantes repetentes (34,4%). 

Os utilizadores de alojamento local também 

tiveram em conta o conselho de familiares na 

hora de decidir visitar lisboa (83,1%), parâme-

tro que assumiu bastante preponderância jun-

to dos menores de 35 anos (79,8 %), e menor 

relevo entre os norte-americanos (45,3%) e 

os visitantes repetentes (8,9%). Estes últimos, 

bem como os turistas espanhóis (72,9%), foram 

os mais influenciados pelo preço da viagem 
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e a sinalização turística (91,3%) posicionam-se 

como os parâmetros extremamente importantes 

para um nível de satisfação elevado com a visita. 

Com grande relevo surgem também a qualidade 

de serviço nos restaurantes (87,1%), a sensação 

de segurança (84,9%), os postos de informação 

turística (84,4%), a simpatia e prestabilidade da 

população local (84,3%), a facilidade de acesso 

aos locais de interesse (80,7%), a oferta de mo-

numentos e outros edifícios notáveis (80,1%) 

e o clima ameno (80,1%). Por outro lado, a 

oferta de atrações para crianças (3,2%), as con-

dições para efetuar compras (9,4%) e a oferta 

de experiências diferentes (10%) apresentam-

se como pouco relevantes entre os entrevista-

dos. Sobre lisboa, o clima ameno, a oferta de 

gastronomia e a restauração surgem como os 

parâmetros melhor avaliados pelos inquiridos 

que os consideravam importantes para a visita.  

Quando questionados sobre qual a imagem 

mais forte com que ficam do destino lisboa, 

os inquiridos consideram como atributos de 

proposta de valor com maior nível de identi-

ficação a “atratividade” (33,2%), sendo esta 

totalmente assegurada pela beleza do des-

tino. Num segundo nível, surge o atributo 

“Sensações” (29,6%), onde a agradabilidade 

e 47,7% superou mesmo a ideia que tinha da 

cidade portuguesa. Face a anteriores inquéritos, 

verifica-se, assim um movimento em direção 

a uma maior sintonia entre “promessa e reali-

dade”. Este nível de satisfação leva a que mais 

de 85% dos entrevistados considere provável, 

ou até muito provável, o regresso a lisboa para 

uma nova visita, destacando-se entre estes os 

turistas brasileiros. Mais de 90% dos entrevis-

tados considerou lisboa um dos 10 destinos a 

visitar. Em relação às características sociodemo-

gráficas da amostra, 64,5% são do sexo mascu-

lino, 15% têm menos de 35 anos, 18,3% têm 

mais de 54 anos e 68,4% situam-se entre os 35 

e os 54 anos. ao nível das habilitações literárias, 

Sobre Lisboa, o clima 
ameno, a oferta de 
gastronomia e a 
restauração surgem 
como os parâmetros 
melhor avaliados 
pelos inquiridos  
que os consideravam 
importantes para  
a visita

e a tranquilidade de lisboa são as mais iden-

tificadas (25,7%). Num terceiro patamar, surge 

a “Sofisticação e modernidade” (21,2%) em 

grande parte devido à constatação de que lis-

boa se trata de um destino vibrante (18,7%).   

Sobre os aspetos que diferenciam a capital por-

tuguesa dos demais destinos, os resultados ob-

tidos são diferentes. as “Sensações” (26,3%) as 

“relevâncias Históricas” (20,2%) e a “autentici-

dade” (16,6%), destacam-se dos restantes, em 

grande parte devido a atributos mais específicos 

como o clima (20,6%), o património (19,9%) e a 

gastronomia (13,9%). De acordo com o estudo, 

a maioria dos entrevistados (50,1%) viu as suas 

expetativas confirmadas com a visita a lisboa, 
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66,2% dos inquiridos tinham pelo menos uma 

licenciatura, sendo que 68,5% eram casados e 

18,3% solteiros. 

O QUE OS TURISTAS PENSAM

SOBRE LISBOA

ESpAnhA 

Na hora de decidir visitar lisboa, os turistas 

espanhóis escolhem a capital porque sempre 

a quiseram conhecer (82,9%), embora o pre-

ço (72,9%) e os conselhos de familiares e 

amigos (67,4%) se relevem igualmente rele-

vantes. a relação qualidade-preço de lisboa 

(98,6%), a sinalização turística (92,8%) e a 

rede de transportes públicos (90,3%) são os 

parâmetros de visita considerados mais im-

portantes pelos turistas espanhóis. No entan-

to, entre estes, é o clima (81%) e a oferta 

variada de restaurantes (80,1%) que lhes 

proporcionaram maior satisfação. Com esta 

opinião sobre a cidade de lisboa, 65,7% dos 

turistas espanhóis entrevistados confirmou as 

suas expetativas durante a viagem à capital, 

enquanto para 31,2% a cidade ficou acima 

das expetativas e, para 1,9%, lisboa foi uma 

magnífica surpresa. Um nível de satisfação 

que leva a que 72,1% admita ser provável o 

seu regresso, e 14,9% o considere muito pro-

vável. ao nível da recomendação, 16% dos 

inquiridos vindos de Espanha coloca assim 

lisboa no top 5 de destinos a visitar. 

FrAnçA 

Foi a vontade de visitar lisboa (82,6%), o con-

selho de familiares e amigos (68,5%) e o pre-

ço da viagem (47,0%) que mais influenciaram 

a escolha dos turistas franceses quando esco-

lheram a capital portuguesa para viajar. Para 

estes a relação qualidade-preço (98,7%), a 

rede de transportes públicos (91,8%) e a sina-

lização turística surgem entre os fatores mais 

importantes para uma visita satisfatória. No 

entanto, os franceses entrevistados colocaram 

no topo da sua satisfação o clima (90,5%), a 

existência de eventos culturais (80,1%) e a 

oferta variada de restaurantes (78,8%). Com 

isto, os 59,6% dos turistas franceses entre-

vistados confirmou as suas expetativas, en-

quanto 36,0% as superou, e 0,9% considerou 

a capital uma magnífica surpresa. Quanto à 

probabilidade de regresso, os franceses entre-

vistados consideram-no provável (63,7%) ou 

muito provável (14,8%). lisboa surge no top 

5 ao nível da recomendação para 13,6% dos 

franceses entrevistados. 

rEInO UnIdO E IrLAndA 

Os dados mostram que a vontade de conhecer 

a cidade de lisboa (89,0%) é o fator que mais 

pesa na decisão, mas o conselho de familia-

res e amigos (71,9%) e o preço da viagem 

(45,1%) exercem também a sua influência. À 

semelhança dos espanhóis, os turistas vindos 

do reino Unido e irlanda atribuem grande im-

portância à relação qualidade-preço (99,5%), 

à rede de transportes públicos (93,0%) e à si-

nalização turística (92,5%). O que mais apre-

ciam em lisboa é o clima ameno da cidade 

(87,3%), a existência de eventos culturais 

(80,5%) e a existência de programas orga-

nizados de visita (80,3%). Fazem assim uma 

avaliação global de lisboa bastante positiva, 

com 62,7% dos entrevistados a confirmar as 

suas expetativas, 31,1% a ter uma melhor ex-

periência do que a esperada, e 2,8% a classifi-

car a cidade portuguesa como uma magnífica 

surpresa. assim, 64,9% considerou provável 

voltar a lisboa e 18,5% considerou o regresso 

muito provável, o que leva a que 17,3% colo-

que o destino português no top 5. 

ALEmAnhA 

Para os turistas alemães, a vontade de visi-

tar lisboa (86,6%) é o fator mais importante 

na hora de escolher viajar para a capital por-

tuguesa, embora o conselho de familiares e 

amigos (70,1%) bem como o preço da viagem 

(45,7%) pese também nesta decisão. a rela-

ção qualidade-preço (99,3%), o clima ameno 

(93,8 %) e a rede de transportes públicos 

(92,1%) são os parâmetros que os turistas 

vindos da alemanha mais valorizam. a assu-

mir grande relevo está também a qualidade 

de serviço nos restaurantes (89,7%), os postos 

de informação turística (85,2%) e a sensação 

de segurança (83,2%). Entre estes, a melhor 

avaliação vai para o clima ameno (89,9%) e a 

oferta variada de restaurantes (80,6%). lisboa 

ficou assim acima das expetativas para 39,5% 

dos alemães inquiridos, e 57,4% confirmou a 

ideia que tinham sobre a cidade. Uma satis-

fação que leva a que 17,9% considere muito 

provável o regresso a lisboa e 87,3% coloque 

a capital portuguesa nos top 10 de cidades 

a visitar. 

ItáLIA 

Também para os italianos, é a vontade de visi-

tar lisboa que mais pesa no momento da es-

colha (74,4%), seguindo-se o preço da viagem 

(60,8%), e o conselho de familiares e amigos 

(57,3%). À semelhança dos turistas vindos da 

alemanha, a relação qualidade-preço (98,5%), 

a rede de transportes públicos (89,9%) e o cli-

ma ameno (89,4%) são os parâmetros que os 

italianos mais valorizam numa visita. No en-

tanto, é com a oferta variada de restaurantes 

(83,3%), o clima ameno (80,7%) e a oferta de 

gastronomia típica da região (79,0%) que se 
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Mais de 85% dos 
entrevistados 
considera provável, 
ou até muito provável, 
o regresso a Lisboa 
para uma nova 
visita. E mais de 90% 
dos entrevistados 
considerou Lisboa um 
dos 10 destinos  
a visitar

revelam mais satisfeitos. Desta forma, 53,3% 

confirmou as suas expetativas, 39,7% superou 

as expetativas, e 2,5% considerou lisboa uma 

magnífica surpresa. a experiência tida na ca-

pital portuguesa leva assim a que 66,8% dos 

italianos entrevistados considere o regresso 

a lisboa provável. Já 15,1% revela ser muito 

provável, havendo 11,6% a colocar a cidade 

no top 5 de destinos a visitar. 

BrASIL 

Para os turistas brasileiros, o cenário é idênti-

co, com a vontade de visitar lisboa e o con-

selho de familiares e amigos a surgirem como 

os parâmetros que mais importância têm na 

escolha. No entanto, estes valorizam mais as 

opiniões nas redes sociais do que as restantes 

nacionalidades inquiridas. a relação qualidade

-preço (98,1%), a sinalização turística (94,9%) 

e a sensação de segurança (92,6%) são os as-

petos mais valorizados pelos brasileiros numa 

visita. Os mesmos destacam a limpeza das 

ruas e edifícios, a existência de eventos cultu-

rais e a oferta variada de restaurantes como os 

elementos que causaram mais satisfação. lis-

boa apresenta-se assim como “uma magnífica 

surpresa” para 52,9% dos turistas brasileiros 

entrevistados, tendo ainda ficado acima das 

expetativas para mais 38,5%, em que 78,2% 

considera muito provável o seu regresso, com 

a esmagadora maioria (82,9%) a colocar lis-

boa no top 5 de destinos a visitar. 

EScAndInávIA 

Na visita a uma cidade como lisboa, os turistas 

escandinavos valorizam o mesmo que os ale-

mães entrevistados, ou seja, a relação qualida-

de-preço, o clima ameno e a rede de transportes 

públicos. ainda assim, a maior satisfação deu-se 

com aspectos como o clima ameno, a oferta de 

restaurantes e a existência de eventos culturais. 

Por isso, 44,9% dos inquiridos admite que lisboa 

ficou acima das suas expetativas e 53,7% con-

firmou as mesmas, pelo que 19,7% considera 

muito provável o seu regresso. No que à reco-

mendação diz respeito, 18,3% colocam lisboa 

no top 5 e mais 75,2% no  top 10.

BEnELUx 

Por sua vez, para os inquiridos do benelux, 

na hora de decidir visitar lisboa, é também 

a vontade intrínseca de conhecer a cidade 

que pesa na escolha (77,1%), seguindo-se o 

conselho de familiares e amigos (63,5%) e as 

pesquisas em sites de viagens (50%). No que 

diz respeito ao grau de satisfação, o destaque, 

à semelhança dos turistas alemães, vai para o 

clima ameno (90,5%). Com isto, para 36,5% 

lisboa ficou acima das expetativas, e 57,8% 

confirmou o que esperava encontrar na cidade 

portuguesa, o que faz com que 14,1% con-

sidere muito provável o regresso à capital e 

71,9% o ache provável. ao nível da recomen-

dação, lisboa fica no top 10 para 70,3% dos 

entrevistados, e no  top 5 para 13,5%.

EUA/cAnAdá 

Também os turistas vindos dos EUa e Canadá 

admitem que sempre quiseram visitar lis-

boa (68,9%), mas o conselho de familiares 

e amigos (45,3%) também pesou na esco-

lha da capital como destino, seguindo-se a 

pesquisa em sites de viagens (37,7%). a re-

lação qualidade-preço (98,1%), a sinalização 

turística (90,6%) e os postos de informação 

turística (89,6%) foram os parâmetros que se 

revelaram mais importantes para estes. No 

entanto, os visitantes dos EUa e Canadá apre-

ciaram mais o facto de lisboa ter atrações 

fora da cidade facilmente acessíveis (87,2%), 

a oferta variada de restaurantes (85,4%), e 

a oferta de experiências diferentes (84,1%). 

Desta forma, 17% dos entrevistados vindos 

dos EUa e Canadá confirmou a expetativas 

sobre a cidade, enquanto 58,5% superou as 

suas expetativas e 22,6% classificou lisboa 

como uma magnífica surpresa, e 47,2% co-

locou a capital portuguesa no  top 5 de des-

tinos a visitar. 
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Segundo o estudo, 
agora, mais do 
que nunca, é 
preciso conhecer 
e compreender 
diferentes culturas.
As pessoas não 
compram apenas 
o que uma empresa 
vende, mas sim a 
experiência que 
proporciona

TURISMO DE LUXO

A EXPERIÊNCIA DA VIAGEM

As marcas hoteleiras de luxo devem trabalhar para aumentar a fidelidade dos 
clientes num mercado de viagens cada vez mais concorrido, alinhando as suas 
identidades com as prioridades dos viajantes. A conclusão é do relatório Build 
Brand Love and Loyalty in Luxury Hospitality realizado pela Skift em parceria 
com a International Luxury Travel Market, que, para isso, aponta três tendências: 
significado, simplicidade e transformação. 

O mercado global de consumo de luxo teve 

um ano de bons resultados ao registar um 

crescimento de 4 por cento em 2016. De 

acordo com o relatório Build Brand Love and 

Loyalty in Luxury Hospitality houve uma mu-

dança no consumo neste segmento, que se 

deslocou dos bens para as experiências como 

viagens e gastronomia. Variáveis que cresce-

ram mais rápido que os bens de luxo pelo me-

nos em cinco pontos percentuais. 

Contudo, segundo o estudo, as marcas hoteleiras 

enfrentam um grande desafio, numa era de dis-

rupção em que a própria definição de luxo está a 

assumir diferentes significados. atributos como 

um serviço simpático e antecipado, uma gastro-

nomia inspiradora, um sentimento de exclusivi-

dade e privilégio, e um ambiente arrebatador 

serão sempre primordiais, mas há que estar 

atento a estas tendências: significado, simplici-

dade e transformação. Todas se relacionam com 

questões psicológicas dos viajantes e estímulos 

emocionais, que são voláteis e se transformam 

consoante o contexto, a cultura e a faixa etária. 

Por isso, segundo o estudo, agora, mais do que 

nunca, é preciso conhecer e compreender dife-

rentes culturas. 

as pessoas não compram apenas o que uma 

empresa vende, mas sim a experiência que 

proporciona. Segundo o estudo, a verdade e a 

transparência são equiparadas à confiança e cre-

dibilidade. a confiança é mesmo aqui apontada 

como “a nova moeda” das viagens, e a repu-

tação a nova pontuação, mas isso é apenas o 

ponto de partida. De acordo com o relatório, os 

consumidores querem mais do que apenas con-

fiar numa marca de hotel. Querem, sobretudo, 

alinhar-se com os pilares da marca da empresa, 

e, mais conscientes do que antes, defendem as 

suas prioridades. 

Segue-se a questão da simplicidade. O relatório 

afirma que o desejo por uma maior simplicida-

de ao longo de toda a experiência de viagem 

baseia-se na crescente procura pela clareza e 

transparência num mundo cada vez mais com-

plexo. De acordo com o estudo, a fase de re-

serva da viagem também se está a tornar con-

fusa e, por vezes, frustrante, com o influxo de 

novas ferramentas digitais para pesquisar, rever 

e comprar. Houve uma obsessão com conceitos 

como ‘experiência’ e ‘autenticidade’, mas para 

2017, a palavra-chave é ‘simplicidade’. as via-

gens tornaram-se complicadas – demasiadas 

opções, demasiados canais, demasiados preços 

inconscientes. Chegou-se ao ponto em que as 

pessoas ficaram sobrecarregadas com inúmeras 

aplicações, blogues, análises, redes sociais, e 

as mais variadas opções, pelo que começam a 

procurar soluções mais simples. O estudo refe-

re ainda que, mais do que nunca, o segredo do 

segmento de luxo está na capacidade de fazer 
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com que as pessoas se abstraiam de tudo. Num 

mundo onde predominam os emails, mensa-

gens, telefonemas e outras disrupções, os via-

jantes procuram lugares onde possam desfrutar 

de um detox digital. 

Completando as três grandes tendências da 

hospitalidade de luxo em 2017, a viagem trans-

formadora é a evolução natural da viagem ex-

periencial. Partindo dos conceitos de significado 

e simplicidade, a viagem transformadora refe-

re-se à jornada interna que se forma durante 

a experiência física da viagem. É totalmente 

pessoal, e pode ser tão complexa como básica, 

dependendo do que o viajante define dentro 

do seu próprio contexto. alguns hotéis podem 

não proporcionar uma experiência transforma-

dora que radicalmente altere a mente e corpo 

dos hóspedes durante uma escapadela de fim 

de semana. Contudo, aponta o estudo, podem 

certamente fornecer plataformas online e offline 

para os ajudar a viajar e a guiar o progresso dos 

viajantes ao longo das suas jornadas pessoais 

em busca da autorrealização. “Uma viagem 

transformadora pode ser qualquer experiência 

que motive as pessoas a fazer significativas e 

duradouras mudanças nas suas vidas”. Enquanto 

no passado a mentalidade era “que a paisagem 

fale por si”, onde a viagem era transformadora 

por si mesma e era pouco necessário motivar 

uma autodescoberta. Hoje em dia, os operado-

res de viagens e as marcas hoteleiras devem 

trazer estratégias diferenciadoras e conscientes 

para a experiência de viagem, com a intenção 

de criar esses momentos de mudança de vida 

para os clientes. 

DESAFIOS

Os grandes desafios, mas também oportuni-

dades, para o setor do turismo de luxo nos 

próximos anos estão relacionados com a 

crescente convergência online/offline da in-

dústria. De acordo com o relatório, os consu-

midores procuram viagens mais conscientes, 

simples e transformadoras. a influência das 

redes sociais está a ampliar e a modificar a 

definição das viagens, com a partilha de ex-

periências pessoais, levando muitos viajantes 

a procurar locais cada vez mais inovadores.  

Quando se coloca a questão sobre como as 

atividades de viagem evoluíram nos últimos 

cinco anos, mais de 60% dos entrevistados 

afirmam estar mais interessados em expe-

riências de viagem que lhes dão uma nova 

perspectiva do mundo. Olhando para as defi-

nições de luxo, o relatório aponta os termos 

experiências e personalização, como valores 

que as marcas hoteleiras de luxo devem in-

corporar. 

OPORTUNIDADES

Os resultados mostram que os turistas do seg-

mento de luxo têm mais confiança nas agên-

cias de viagens para delinear os seus itinerá-

rios. Uma das estratégias de hotéis e grupos 

hoteleiros é redefinir e recriar a sua cultura e 

identidades individuais de forma a alinhá-las 

com clientes específicos. O foco está assim 

no marketing multicanal, a chave com que as 

marcas procuram inspiração para desenvolver 

as próprias estratégias de conteúdo para comu-

nicar a sua cultura. 

O peso dos mercados 
emergentes
Os consumidores dos mercados emergen-

tes continuam a impulsionar o crescimento 

do setor dos bens de luxo. A conclusão é 

do estudo Global Powers of Luxury Goods, 

da Deloitte, segundo o qual 70% dos con-

sumidores da China, Rússia e Emirados Ára-

bes Unidos revelam ter aumentado os seus 

gastos nos últimos cinco anos. Um número 

relativamente superior ao registado em 

mercados maduros como a União Europeia, 

os EUA e o Japão, onde 53% dos consumi-

dores admite ter aumentado os gastos. De 

acordo com o estudo, as viagens e o turismo 

representam as grandes oportunidades de 

crescimento para o setor do luxo. Isto porque, 

quase metade das compras deste segmen-

to são realizadas por consumidores em via-

gem, seja no mercado de destino (31%) ou 

no aeroporto (16%). Estes números sobem 

para 60% entre os consumidores dos merca-

dos emergentes, que normalmente não têm 

acesso à mesma gama de produtos e marcas 

que podem ser encontrados em mercados 

mais maduros, como Lisboa. O estudo revela 

ainda que os consumidores veem no digital o 

futuro do luxo, sendo que mais de 37% dos 

entrevistados sente que os produtos de luxo 

e tecnologia ficarão mais intimamente liga-

dos, com os canais a criarem a necessidade 

de conteúdos personalizados. A quarta edi-

ção anual do estudo Global Powers of Luxury 

Goods analisa e enumera as 100 maiores 

empresas do setor a nível mundial, com base 

nos dados publicamente disponíveis relativos 

às vendas consolidadas de bens de luxo no 

ano fiscal de 2015, correspondente ao últi-

mo exercício encerrado até junho de 2016. 

Segundo a análise, as 100 maiores empresas 

de bens de luxo geraram vendas de 212 mil 

milhões de dólares no ano fiscal 2015 e as 

vendas anuais médias deste setor situam-se 

nos 2,1 mil milhões de dólares.
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ATRAIR NOVOS 
CLIENTES  
E PROMOVER  
A REGIÃO
O Freeport Lisboa Fashion Outlet é um dos maiores 
empregadores do concelho de Alcochete. A 
valorização do nosso projeto permitirá não só reforçar 
esta dimensão, como atrair cada vez mais clientes 
nacionais e turistas, contribuindo assim para  
a visibilidade da Região e para a sua promoção 
turística, afirma Nuno Oliveira, country director  
VIA Outlets do Freeport Lisboa Fashion Outlet

NUNO OLIVEIRA
COUNTRY DIRECTOR VIA OUTLETS  
DO FREEPORT LISBOA FASHION OUTLET 
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O Freeport Lisboa Fashion 

Outlet acaba de investir 20 

milhões de euros na reformu-

lação total do centro. O que 

justifica esta aposta? 

O Freeport lisboa Fashion Outlet 

foi inaugurado em 2004. Passa-

dos estes anos de atividade, a 

necessidade de uma reformu-

lação do espaço era desejável. 

a aquisição do Freeport lisboa 

Fashion Outlet pela Via Outlets, 

em novembro de 2015, constituiu 

a oportunidade para conjugarmos 

a necessidade de reformulação 

do Centro com a capacidade fi-

nanceira e, mais importante, com 

a expertise que a nova empresa 

proprietária (Via Outlets) possui 

em áreas chave do negócio como 

a arquitetura e design, gestão de 

retalho e de marketing, onde o 

Turismo assume particular des-

taque. O potencial crescente do 

Turismo de Compras é um dos 

pilares de sustentação do valor 

de investimento do projeto que 

apresentámos ao mercado e que 

está em curso.

Qual o objetivo deste investi-

mento?

Genericamente, queremos garan-

tir a sustentabilidade do projeto 

Freeport, através de um plano 

de gestão que permita responder 

aos novos desafios do mercado e 

à crescente exigência dos consu-

midores nacionais e internacio-

nais. No particular, vamos trazer 

um pouco de lisboa para o nosso 

Centro. Vamos tornar o espaço 

mais elegante, charmoso e aco-

lhedor para os nossos convidados.

as alterações são profundas, quer 

ao nível da oferta (uma oferta 

mais coerente e robusta ancorada 

em marcas de forte notoriedade 

nacionais e internacionais), quer 

ao nível arquitetónico (procura-

mos dar ao espaço uma maior 

harmonia, misturando tradição 

com modernidade, mais espaços 

verdes e zonas de lazer), mas so-

bretudo ao nível do serviço.

Qual o contributo para a gera-

ção de emprego?

Toda esta reformulação do espaço 

comercial e reposicionamento do 

conceito tem um impacto muito 

positivo não só na geração direta 

de emprego, uma vez que esta-

mos a falar de mais 35 lojas e 

restaurantes, mas na nossa pers-

petiva também pela valorização 

dos profissionais que trabalham 

nas lojas, e aqui referimo-nos a 

todos os profissionais de vendas, 

uma vez que uma das nossas 

prioridades é a formação e a va-

lorização do savoir faire.

com esta remodelação, o cen-

tro passa a ter 35 novas lojas. 

Em que áreas?

Em termos de retalho, a nossa 

prioridade é criar uma oferta dife-

renciada nas áreas que os nossos 

clientes mais valorizam, e que 

dizem respeito à Moda. Mas tam-

bém estamos focados em propor-

cionar uma boa experiência em 

termos de restauração e serviços 

diferenciados.

acresce que uma das grandes 

apostas do projeto de reformu-

lação do Freeport lisboa Fashion 

Outlet é a oferta no segmento de 

Food & Beverage, assumidamen-

te um ponto fraco da oferta atual 

do nosso Centro. O objetivo é pro-

porcionar aos nossos convidados 

uma experiência única, seja pelos 

conceitos que vamos introduzir, 

seja pelo serviço, que tem de ser 

de excelência. Será criada uma 

nova Praça, a Praça dos Sabores, 

onde iremos concentrar a oferta 

de restauração, num espaço pen-

sado para elevar a experiência 

sensorial e o usufruto da arqui-

tetura de uma das Praças mais 

bonitas do Freeport. Vamos ainda 

apresentar aos nossos convidados 

uma nova Praça, a Praça do Elétri-

co, que, tal como o nome revela, 

terá um dos símbolos icónicos da 

cidade de lisboa, para além de 

acolher um novo espaço de café.

crEScImEntO 
dOS rESULtAdOS 
OpErAcIOnAIS

Em que medida este projeto 

de remodelação pode contri-

buir para o aumento do volu-

me de negócios do centro?

Naturalmente que um investi-

mento desta dimensão é feito 

no pressuposto do crescimento 

dos resultados operacionais. Es-

timamos que este investimento, 

Sobre os objetivos fixados para 

o ano em curso, Nuno Oliveira 

afirma: apesar de estarmos num 

período de remodelação, tínha-

mos sido otimistas e tínhamos 

como objetivos para 2017 um 

crescimento do volume de ven-

das (like for like). No entanto, os 

primeiros meses do ano ultra-

passaram em muito as nossas 

expectativas, fruto de um cres-

cente otimismo por parte dos 

consumidores nacionais, do cres-

cimento do turismo, da entrada 

de novas marcas e também de 

uma primavera antecipada. De 

otimistas, passámos a muito 

otimistas, tendo em atenção a 

evolução progressiva da refor-

mulação do projeto, que estará 

completamente concluído no 

final do verão. Estamos desejo-

sos de poder oferecer a todos os 

nossos visitantes o Centro com 

o qual temos sonhado e para o 

qual temos estado a trabalhar.

Expetativas superadas

“O potencial 
crescente do 
Turismo de 
Compras é um 
dos pilares de 
sustentação 
do valor de 
investimento 
do projeto que 
apresentámos ao 
mercado e que 
está em curso”
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marcas premium internacionais 

não encontra paralelo em qual-

quer outro centro comercial em 

Portugal, e representa um fator 

essencial na atração de visitan-

tes, tanto residentes em Portugal 

como internacionais. 

A oferta reflete a procura? Ou 

por outro lado, a procura é um 

reflexo da oferta?  

ambas as considerações se veri-

ficam, tanto ao nível do retalho 

como de b2b. ao nível do reta-

lho, a crescente procura dos visi-

tantes nacionais e internacionais 

demonstra bem a adequação da 

mix da oferta. a oferta comercial 

também reflete a procura, paten-

te no dinamismo comercial das 

marcas presentes no Centro. ao 

nível de b2b existia uma falta de 

lojas para comercializar e a remo-

delação do Centro veio permitir 

responder às solicitações exis-

tentes que até ao momento não 

“No freeport 
Lisboa fashion 
Outlet é a 
combinação de um 
sortido eclético de 
marcas nacionais 
e internacionais, 
juntamente com 
a qualidade da 
arquitetura e a 
proximidade de 
Lisboa, que nos 
leva a inspirar os 
nossos convidados 
e a ser a 
combinação ideal 
para passar um 
dia agradável”

quando terminado, venha a ser 

responsável por um incremento 

de cerca de 20% dos resultados 

anuais do Centro. O retorno do 

investimento não se esgota na 

performance do volume de negó-

cios, mas é medido também pela 

melhoria dos indicadores de ser-

viço do Centro, da oferta de lojas 

(marcas, stock e serviço).

Qual o perfil do visitante do 

Freeport Lisboa Fashion Outlet? 

Quais as nacionalidades mais 

relevantes?

Trata-se de um consumidor (inter)

nacional sofisticado, que aprecia 

marcas, valoriza a relação quali-

dade-preço e procura uma expe-

riência de shopping inesquecível. 

Devido à abrangência da oferta, o 

Centro é apelativo para um grupo 

muito alargado, que abarca todas 

as idades. Os nossos visitantes 

estão atentos a marcas e preços, 

e pretendem ter sensações positi-

vas quando encontram um artigo 

que realmente lhes agrada a um 

preço imbatível, num ambiente 

agradável e confortável. Como é 

natural, os portugueses consti-

tuem a esmagadora maioria dos 

nossos clientes, e entre os visi-

tantes europeus, a maioria é pro-

veniente de Espanha, alemanha, 

França e Dinamarca. a quota de 

visitantes oriundos de fora da Eu-

ropa tem aumentado de ano para 

ano e atualmente verificamos que 

os visitantes angolanos, brasilei-

ros e chineses ocupam o nosso 

Top 3 de clientes internacionais.  

O cartão de fidelização é um 

fator de atratividade para o 

consumidor? 

O Cartão Freeport é, acima de tudo, 

um instrumento que permite re-

compensar os clientes nacionais 

pelas suas compras e beneficiar de 

descontos e campanhas exclusivas. 

atualmente temos uma grande 

adesão por parte das lojas, e um 

crescente e cada vez mais conso-

lidado número de clientes a usar o 

cartão de forma regular. Este é um 

projeto no qual continuaremos a 

apostar e ainda este ano lançare-

mos novos serviços complementa-

res e de grande valor acrescentado.

GrAndES mArcAS, 
GrAndES dEScOntOS

O que distingue o Freeport de 

outros centros semelhantes?

No Freeport lisboa Fashion 

Outlet é a combinação de um 

sortido eclético de marcas nacio-

nais e internacionais, juntamente 

com a qualidade da arquitetura e 

a proximidade de lisboa, que nos 

leva a inspirar os nossos convida-

dos e a ser a combinação ideal 

para passar um dia agradável. 

O argumento utilizado pelo Free-

port lisboa Fashion Outlet, “Gran-

des marcas, grandes descontos”, 

resume as principais caraterís-

ticas do Centro. a ampla oferta 

deste outlet inclui o melhor sor-

tido possível de marcas de reno-

me, tanto nacionais como inter-

nacionais, algo que assume uma 

relevância ainda maior quando 

se trata de marcas internacionais 

de prestígio. a nossa oferta de 
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podiam ser satisfeitas por falta de 

áreas adequadas para comercializar.

Quanto à oferta comercial, 

quais são as marcas mais in-

teressantes para o centro e 

porquê? 

O Freeport lisboa Fashion Outlet 

é o destino (inter)nacional de 

shopping mais surpreendente e 

atrativo em Portugal, com uma 

mistura eclética de marcas, na-

cionais e internacionais, premium 

e de luxo. No âmbito desta visão, 

estas são as marcas mais interes-

santes na ótica de reforço do po-

sicionamento do Freeport lisboa 

Fashion Outlet. 

Qual é a estratégia promocional 

do Freeport? O que é necessário 

para atrair novas marcas? E no-

vos visitantes?

O projeto que estamos a desen-

volver, que é em si mesmo a tra-

dução da visão que temos para o 

“A região turística 
designada por 
Arco do Tejo, pela 
sua proximidade, 
é muito 
importante para 
a criação de uma 
oferta cada vez 
mais completa e 
diversificada de 
Lisboa enquanto 
destino turístico”
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O segmento do Turismo de 

Compras é um eixo de grande 

importância na oferta turística. 

Cada vez mais os turistas dedi-

cam uma parte do seu tempo 

para fazerem shopping, sendo 

o outlet uma das opções que 

procuram, sobretudo os turistas 

extracomunitários oriundos de 

países onde este tipo de oferta 

está menos acessível e/ou de-

senvolvida.

“ao trabalharmos as diferentes 

variáveis-chave (oferta, espaço 

e serviço) com o objetivo de 

proporcionar uma experiência 

de shopping memorável, esta-

mos a reforçar a nossa capaci-

dade de atração e recomenda-

ção”, salienta Nuno Oliveira.

Turismo de Compras em crescimento

posicionamento do Centro, é sem 

dúvida a resposta para atrairmos 

novas marcas e novos clientes. 

Paralelamente continuaremos a 

apostar numa comunicação ro-

busta, quer a nível nacional, quer 

a nível internacional.

pOtEncIAL dE dESEn-
vOLvImEntO tUrÍStIcO

como qualifica Alcochete em 

termos de atratividade turís-

tica? Quais considera serem os 

principais ativos?

alcochete tem um potencial de 

desenvolvimento turístico muito 

importante, sustentado em primei-

ro lugar pela sua localização e pelo 

seu património natural, mas tam-

bém pela sua cultura e tradições. 

Em seu entender, de que forma 

o desenvolvimento da denomi-

nada centralidade Arco do tejo 

pode refletir-se em crescimento 

e num maior contributo para o 

turismo da região de Lisboa?

a região turística designada por 

arco do Tejo, pela sua proximida-

de, é muito importante para a cria-

ção de uma oferta cada vez mais 

completa e diversificada de lisboa 

enquanto destino turístico, permi-

tindo associar-lhe produtos turísti-

cos diferenciados, capazes de atrair 

novos públicos e de aumentar a 

permanência na região de lisboa.
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CIRCUITOS CIÊNCIA VIVA
EXPLORAR O PAÍS 
COM CIÊNCIA  
E CULTURA 

Os Circuitos Ciência 
Viva são, acima de 
tudo, um convite 
para explorar o 
país com Ciência 
e Cultura. Tendo 
os Centros Ciência 
Viva como ponto 
de partida, são 
traçados percursos 
de exploração da 
região envolvente 
que dão a 
conhecer o que 
de mais curioso 
e interessante há 
para descobrir, 
afirma a presidente 
da Ciência Viva - 
Agência Nacional 
para a Cultura 
Científica e 
Tecnológica,  
Rosália Vargas

ROSÁLIA VARGAS
PRESIDENTE DA 
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA 
NACIONAL PARA A 
CULTURA CIENTÍFICA 
E TECNOLÓGICA
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Quantos são os centros ciência 

viva e o que os distingue uns dos 

outros?

Contamos já com uma rede de 20 

Centros Ciência Viva, no Continente e 

ilhas. O facto de estarem integrados 

na cidade ou vila em que residem 

leva a que cada Centro seja único e 

mereça uma visita. Essa identidade 

passa pelo edifício, pelo tema da 

exposição principal ou pelo seu pro-

grama de atividades. Posso dar como 

exemplo “a Fábrica”, em aveiro, que 

resultou da recuperação de uma an-

tiga fábrica de moagem e que hoje 

associa a arqueologia industrial a um 

Centro de Ciência com uma compo-

nente de robótica muito dinâmica e 

inovadora. Ou o caso de Estremoz, 

um antigo convento do século XV, 

que hoje dá a conhecer o planeta 

Terra, explorando a geologia que nos 

permite compreender melhor as pe-

dreiras caraterísticas da região, sem 

deixar de nos surpreender com uma 

réplica de T. rex que habita o claus-

tro, ou um submarino que podemos 

conduzir numa viagem pelo fundo 

do mar. E podia continuar pelos res-

tantes Centros.

Em que consistem os circuitos 

ciência viva e de que modo se 

complementam?

Os Circuitos Ciência Viva são, acima 

de tudo, um convite para explorar 

o país com Ciência e Cultura. Tendo 

os Centros Ciência Viva como ponto 

de partida, são traçados percursos 

de exploração da região envolven-

te que dão a conhecer o que de 

mais curioso e interessante há para 

descobrir. Com textos originais, as 

etapas são apresentadas com um 

olhar de quem gosta sempre de 

saber um pouco mais, ligando, 

nomeadamente, História, biologia, 

Património e Geologia de forma 

natural e envolvente. 

Em termos concretos, o projeto ma-

terializa-se num cartão anual, váli-

do para uma família ou dois ami-

gos, que dá acesso gratuito a todos 

os Centros Ciência Viva e descon-

tos nos parceiros de cultura, lazer, 

transporte, alojamento e alimenta-

ção que fazem parte dos percursos. 

Um guia em papel complementa o 

cartão, com toda a informação dos 

percursos, histórias e curiosidades, 

mapas ilustrados e fotografias. O 

cartão personalizado e o seu códi-

go dão também acesso integral aos 

conteúdos digitais, no site e app, 

que foram desenvolvidos com o 

apoio da Fundação Vodafone.

como surgiu a ideia de criar estes 

circuitos, há quanto tempo estão 

a funcionar e qual é o feedback?

a ideia surgiu da vontade de dar a 

conhecer a rede de Centros Ciência 

Viva. Sendo uma rede com expressão 

nacional, fazia todo o sentido alargar 

o espírito de descoberta e aprendi-

zagem que carateriza os nossos Cen-

tros às regiões onde estão inseridos, 

incluindo, por isso, outros espaços de 

Ciência e Cultura que valorizam estes 

destinos enquanto História, Patrimó-

nio e Cultura. 

lançámos os Circuitos Ciência Viva 

em fevereiro e, com três meses de 

existência, vendemos mais de mil 

cartões. Também posso adiantar que 

17 dos 20 Centros já foram visitados 

neste curto espaço de tempo. Vários 

dos nossos parceiros também já tive-

“Quem entra 
nos nossos 
Centros percebe 
que a visita é 
bastante lúdica e 
interativa, assim 
como reveladora 
do local onde se 
insere”

ram visitas, evidenciando que as pes-

soas estão a explorar os destinos na 

sua globalidade. ainda estamos numa 

fase de acompanhamento, mas muito 

contentes com os primeiros dados a 

que já temos acesso.

O que diferencia estes circuitos 

em termos de mercado?

Diria que o facto desta iniciativa 

de turismo partir de um Centro de 

Ciência é um fator diferenciador e 

original. aceito que a palavra Ciência 

ainda possa afastar algumas pessoas, 

não por medo, mas por acharem que 

pode ser complexo e difícil, especial-

mente num momento de lazer. Mas 

quem entra nos nossos Centros per-

cebe que a visita é bastante lúdica e 

interativa, assim como reveladora do 

local onde se insere. Para além disso, 

este programa de turismo de conhe-

cimento concretiza uma experiência 

de viagem para quem é, acima de 

tudo, curioso. É por isso que ao longo 

dos percursos de cada circuito são 

vários os desafios para olhar mais 

atentamente e muitas as curiosida-
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des para quem quer perceber melhor 

as histórias que explicam o espaço, 

a sua origem ou tradições e cultura 

relevantes.

dEScOBrIr cOm cIêncIA  
E cULtUrA

O que significa “para descobrir 

portugal com ciência e cultura”?

Sendo a curiosidade o ponto de parti-

da para o conhecimento, procurámos 

ir além do óbvio apoiando-nos nas 

diferentes áreas do saber. Por isso, 

os Circuitos Ciência Viva foram con-

cebidos acompanhando quem vive, 

investiga e trabalha em cada destino. 

Foi essa experiência que nos permitiu 

dar a conhecer pegadas de dinossauro 

numa praia algarvia, desafiar a des-

cobrir tudo o que uma salina pode 

oferecer, o muito que uma floresta 

pode contar ou até mesmo revelar a 

geometria que se esconde no artesa-

nato local. São mais de 200 as etapas 

que damos a conhecer ao longo dos 

18 circuitos com que lançámos os Cir-

cuitos Ciência Viva.

Quem são as entidades parceiras? 

Não posso deixar de destacar a Fun-

dação Vodafone, que nos apoiou 

desde o primeiro momento, contri-

buindo com o desenvolvimento de 

uma plataforma digital que garantis-

se o que de mais interessante a tec-

nologia poderia adicionar ao projeto. 

O site e a app incluem mapas inte-

rativos, desafios e medalhas de co-

nhecimento, ligação entre conteúdos 

com filtros de preferências, partilha 

de imagens e experiências. Foi um 

verdadeiro trabalho de equipa que 

nos permitiu criar uma ferramenta 

muito útil em viagem.

Diretamente relacionadas com os 

percursos foram criadas mais de 200 

parcerias neste programa. Para uma 

viagem mais acessível, a CP, a GalP e 

a SaTa associaram-se ao projeto ofe-

recendo condições especiais. Na área 

da Ciência e da Cultura, mais de 100 

entidades identificadas ao longo dos 

percursos ofereceram descontos e 

vantagens para os exploradores dos 

Circuitos Ciência Viva. Estou a falar de 

museus e mounumentos, parques e 

reservas naturais, jardim zoológico 

e aquários, grutas e minas e várias 

experiências de aventura. Por último, 

numa lógica de desenvolvimento 

sustentável da região também desa-

fiámos cada Centro Ciência Viva a re-

comendar duas ou três soluções para 

alojamento e alimentação de modo 

a que a experiência fosse completa. 

Também estes espaços se tornaram 

parceiros, oferecendo condições es-

peciais aos nossos exploradores.

cIrcUItOS dEdIcAdOS 
 A LISBOA E SIntrA

no que se refere a Lisboa, existem 

dois circuitos, Lisboa centro e Lis-

boa Oriente. como carateriza cada 

um deles?

O circuito de lisboa Centro parte 

do Planetário de lisboa e explora 

a zona de belém integrando a his-

tória dos Descobrimentos com a 

observação das estrelas (em Pla-

netário e a céu aberto), a marinha 

e a botânica. a experiência de rio 

e da sua importância é feita com 

um segundo percurso que cruza a 

visita de museus que nos guiam 

pelo passado e futuro da cidade, 

construídos em terra mas para se-

rem vistos do rio. E, por isso mes-

mo, uma das etapas é um passeio 

pelo rio Tejo. O circuito termina 

com um passeio de uma tarde no 

eixo Príncipe real – Santa Catarina, 

onde a renovação e modernização 

que se vê coabita com algumas 

exposições que nos transportam 

Questionada sobre qual o perfil 

dos turistas que visitam os Cen-

tros Ciência Viva, rosália Vargas 

diz que são, principalmente, 

famílias com filhos (crianças e 

jovens), sendo que dependendo 

dos Centros e das localidades em 

que se inserem o perfil e fre-

quência diferem. Por exemplo, o 

Centro de Estremoz recebe mui-

tos visitantes da vizinha Espanha, 

pela proximidade fronteiriça. Por 

outro lado, os Centros do Sul do 

país – lagos, Faro e Tavira – têm 

uma grande afluência de turistas 

no verão, que não só visitam os 

Centros como participam nas 

suas iniciativas de exterior. lis-

boa, por sua vez, goza de uma 

presença crescente de turistas, 

acompanhando a evolução que 

se sente na cidade e também a 

aposta em grandes exposições 

temporárias, acrescenta.

Perfil difere de Centro para Centro
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até tempos pré-históricos, dinos-

sauros incluídos. E até podemos 

ser surpreendidos por galerias 

subterrâneas que nos conduzem 

a um reservatório de água e atra-

vessam parte da cidade.

No Circuito do Oriente, o Pavilhão 

do Conhecimento, a grande nave 

do conhecimento, é o ponto de 

partida para um dos percursos que 

revela a modernidade da arquite-

tura e da engenharia em diálogo 

com a vida dos mares e a única sa-

lina ativa do rio Tejo. Continuamos 

a explorar o rio e, desta vez, ana-

lisamos as marcas do terramoto e 

o renascer da cidade.  Não termi-

namos o circuito sem um desvio 

para o interior da cidade, onde 

visitamos jardins e nos deixamos 

levar pelo mundo dos animais e 

pelo mundo da arte.

E no que diz respeito ao de Sin-

tra, o que o distingue?

ali, o circuito dá-nos a conhecer 

o Centro Ciência Viva que nasceu 

de uma antiga central de energia 

criada para alimentar os eléctricos 

de Sintra. ainda hoje o elétrico faz 

ali uma paragem e vale a pena 

sair para visitar o Centro Ciência 

Viva. a viagem por Sintra explora 

alguns dos monumentos e espaços 

mais emblemáticos da vila sem 

deixar de procurar outros locais e 

histórias curiosas que passam pela 

originalidade das vinhas de Cola-

res, pelos detalhes menos óbvios 

do funcionamento de um farol ou 

por pegadas de dinossauros numa 

ida à praia.

Um LOcAL dE 
cOnhEcImEntO

como enquadra o pavilhão do 

conhecimento – centro ciência 

viva na oferta turística, e em 

particular em Lisboa?

O Pavilhão é, como o próprio 

nome diz, um local de conheci-

mento. Mas um pavilhão também 

é um contentor onde tudo cabe 

e onde tudo pode acontecer, que 

transmite uma ideia de informali-

dade e de partilha. É isto o Pavi-

lhão do Conhecimento. Um turista 

que se preocupe em conhecer o 

mundo, mais do que simplesmen-

te visitar um local, deve passar 

por aqui. 

a nossa estratégia passa por um 

plano de grandes exposições 

temporárias e por uma progra-

mação de atividades anual que 

convida a várias visitas ao longo 

do ano. Temos investido em ex-

posições de qualidade e pertinen-

tes aos nossos dias, destacando, 

por exemplo, a exposição Viral, 

sobre o contágio biológico, social 

e psicológico, concebida por nós 

e premiada internacionalmente. 

Se visitar agora o Pavilhão, tem a 

exposição temporária “bom ape-

tite”, desenvolvida pela Cité des 

Sciences de Paris, que o convida 

a sentar-se à mesa para perceber 

que a alimentação é muito mais 

do que contar calorias.  

Uma agenda muito preenchida de 

atividades enriquece e prolonga 

a experiência, tendo inclusiva-

mente conquistado um grupo de 

fiéis visitantes que vêm sempre 

à procura de novas atividades e 

workshops.

de que modo o pavilhão do 

conhecimento – centro ciên-

cia viva pode contribuir para 

aumentar o fluxo turístico em 

Lisboa?

O facto de trabalharmos em rede, 

e o programa Circuitos Ciência Viva 

Circuitos Ciência Viva
Um cartão, um guia e uma app para 
descobrir Portugal com ciência e cultura

›  Preço: 50 euros por ano

›  Cartão válido para um casal 

e filhos (até 17 anos) ou dois 

adultos

›  Entrada gratuita nos 20 

Centros Ciência Viva 

›  Descontos em 100 espaços de 

ciência e cultura (museus e 

monumentos, jardim zoológico 

e aquários, parques e reservas 

naturais, grutas e minas, 

experiências de aventura)

›  Descontos na CP - Comboios  

de Portugal, GALP e SATA

›  Vantagens em mais de 100 

parceiros de alimentação  

e alojamento

›  Cartão acompanhado de um 

guia com textos sobre os 

circuitos, mapas e fotografias 

e de um código de acesso 

a todos os conteúdos e 

funcionalidades do site  

e da app

›  À venda em todos os 

Centros Ciência Viva e no 

site circuitoscienciaviva.pt

›  O cartão, prossegue, é 

ainda acompanhado por um 

código de acesso a todos 

os conteúdos, mapas e 

funcionalidades do site e da 

app (disponível em iOS  

e Android).

é disso exemplo, constituiu um 

bom contributo para viajar pelo 

país, estimulando à realização de 

novas e mais frequentes visitas a 

lisboa.

Para além disso, a Ciência Viva está 

integrada na rede de centros e mu-

seus de ciência a nível europeu e 

global, o que lhe permite ter acesso 

e trazer grandes exposições interna-

cionais para lisboa, assim como ga-

rantir a presença de personalidades 

do mundo da ciência, da tecnologia 

e da investigação, em interação 

com o público por via de atividades, 

workshops ou encontros e debates 

informais.

Que mais novidades podemos 

esperar este ano do pavilhão do 

conhecimento – centro ciência 

viva?

No final do ano, o Pavilhão do Co-

nhecimento vai receber a grande 

exposição Angry Birds prometen-

do uma abordagem científica mui-

to surpreendente deste fenómeno. 

a exposição chega pela primeira 

vez à Europa através do Pavilhão 

do Conhecimento, pelo que certa-

mente vai dar muito que falar e 

experimentar.
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lugar de magia e mistério onde a natureza e 

o Homem se conjugam numa simbiose per-

feita, o Parque da Pena acolhe um dos segre-

dos mais bem guardados de Sintra. Mandado 

construir na segunda metade do século XiX 

por D. Fernando ii e a sua segunda esposa, 

Elise Hensler, Condessa d’Edla, uma cantora de 

ópera suíço-americana, o Chalet e o jardim de 

caráter privado e sensibilidade romântica ser-

viam como espaço de refúgio e recreio do ca-

sal. localizado de forma estratégica a poente 

do Palácio da Pena, o edifício tem inspiração 

no modelo dos Chalets alpinos, tão em voga 

na Europa, embora também se revista de ma-

teriais nacionais. Exemplo disso é o uso exaus-

CHALET E JARDIM DA CONDESSA D’EDLA

UM SEGREDO ESCONDIDO
Situado em pleno Monte da Lua, o Chalet da Condessa 
d’Edla foi mantido como um dos segredos mais bem 
guardados do Parque da Pena, até à sua reabilitação. Alvo 
de um minucioso trabalho de restauro, hoje mostra-se no 
seu esplendor com uma sensibilidade romântica que já 
atraiu, só no ano de 2016, 18.147 visitantes. 
 

Influenciados pelo 
espírito romântico da 
época, D. fernando 
e Elise hensler 
idealizaram uma das 
zonas mais pitorescas 
dentro daquele que é 
considerado o maior 
e mais emblemático 
parque romântico 
alguma vez concebido 
em portugal

tivo de cortiça, aqui utilizada como elemento 

ornamental. Este material forra molduras de 

portas e janelas, reveste balaústres, perfila 

beirados, emoldura vãos, chegando mesmo a 

integrar-se numa hera centenária que decora 

a fachada. Com uma forte carga cénica, o edi-

fício de dois pisos, rodeado por uma varanda, 

é ainda caracterizado pela alvenaria exterior 

que imitava tábuas de madeira encavalitadas 

umas nas outras, ao estilo das casas rurais 

norte-americanas. Entre 1864 e 1869, a zona 

envolvente ao Chalet foi alvo de uma forte 

intervenção paisagística. influenciados pelo 

espírito romântico da época, D. Fernando e 

Elise Hensler idealizaram uma das zonas mais 
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O Chalet foi 
parcialmente 
destruído por um 
incêndio em 1999, 
que consumiu a 
estrutura interior 
e coberturas, 
deixando apenas as 
paredes de alvenaria
O edifício e o jardim 
começaram a ser 
reconstruídos em 
2007 e abriram ao 
público em 2011, 
após a primeira fase 
dos trabalhos
de reconstrução

caminhos e miradouros. a proximidade de um 

grupo de pedras de granito monumentais, as 

Pedras do Chalet, e as vistas para o vale, o 

mar, o Palácio da Pena, o Castelo dos Mouros 

e a Cruz alta, acentuam o dramatismo, quer 

da construção, quer do conjunto paisagístico.

Com a morte de D. Fernando, em 1885, a con-

dessa torna-se herdeira das propriedades do 

monarca, ou seja, do Parque e do Palácio da 

Pena. No entanto, perante a contestação pú-

blica do testamento, o Estado compra a Elise 

Hensler as propriedades, sendo-lhe permitido 

habitar o Chalet até 1903.

A RECUPERAÇÃO DE UMA 
MEMÓRIA
após um prolongado abandono, o Chalet foi 

parcialmente destruído por um incêndio em 

1999, que consumiu a estrutura interior e co-

berturas, deixando apenas as paredes de alve-

naria. O edifício e o jardim começaram a ser 

reconstruídos em 2007 e abriram ao público 

em 2011, após a primeira fase dos trabalhos 

de reconstrução. O projeto que visou devolver 

a propriedade ao seu estado original incluiu 

o restauro das paredes exteriores e cobertu-

ras, a recuperação das paredes interiores e a 

reconstrução das destruídas, a construção da 

escadaria interior a recuperação da cozinha 

e átrio principal. Um processo onde houve a 

preocupação de reintegrar todos os elemen-

tos recuperados do incêndio e que incluiu o 

difícil restauro da Sala das Heras. O mesmo 

aconteceu na segunda fase de trabalhos, onde 

a recuperação das pinturas dos interiores do 

Chalet também se revelou difícil. Com o apoio 

de fotografias tiradas antes do incêndio e aná-

lises laboratoriais foi especialmente complexa 

a reintegração dos painéis de estuque pin-

tado e de pinturas decorativas, por exemplo, 

do quarto de vestir da Condessa. Um rigoroso 

trabalho de restauro que foi recompensado. 

Em 2012, o projeto de recuperação do Chalet 

e Jardim da Condessa d’Edla recebeu o Pré-

mio do Turismo de Portugal para Novo Projeto 

Público, bem como o Prémio Grémio literário. 

Já em 2013, o Chalet da Condessa d’Edla foi 

galardoado com o Prémio Europa Nostra, para 

o Património Cultural, na categoria de Conser-

vação. O júri reconheceu “o elevado charme e 

importância deste edifício romântico, e ficou 

impressionado com o seu meticuloso restauro 

no seguimento de um incêndio em 1999. O 

restauro, conduzido após detalhada pesquisa 

histórica e com o apoio de instituições e uni-

versidades na área da conservação nacional, 

demonstra o poder do exemplo nas recons-

truções pós-incêndio”. Segundo a Parques de 

Sintra-Monte da lua, o Chalet da Condessa 

d’Edla atraiu, em 2016, 18.147 visitantes. 

pitorescas dentro daquele que é considerado o 

maior e mais emblemático parque romântico 

alguma vez concebido em Portugal. O jardim 

– que envolve o Chalet e também a Quinta da 

Pena – reúne camélias, rododendros e azáleas 

e mais de duzentas espécies botânicas dos 

quatros cantos do mundo as quais conferem 

uma paisagem exótica e repleta de recantos, 
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“Em lisboa, as pessoas continuam a falar-me 

sobre o surf. É fantástico. as praias estão a 20 

minutos do belo e animado centro histórico de 

lisboa. aqui há o melhor de tudo.” assim co-

meça o artigo do jornalista rowan Moore, em 

resultado da opinião de empreendedores que 

escolheram a cidade portuguesa para investir, 

como rohan Silva, cofundador da Second Home 

lisboa, ou Patrick Tigue, da empresa de digital 

marketing Downtown Ecommerce, para mos-

trar como lisboa se tornou na capital cool da 

Europa. Diz rowan Moore que lisboa mudou 

muito nos últimos anos e que a realidade hoje 

é outra, tal como comprovam as palavras de 

Mariana Pestana, uma das organizadoras da 

Trienal de arquitectura: “Há uma melhoria psi-

cológica. as pessoas estão a voltar a sonhar e 

estão a começar a consumir de novo”. a cidade 

está a tornar-se “um extraordinário exemplo 

daquilo a que podemos chamar o urbanismo 

Monocle”, escreve o jornalista numa referência 

à revista que combina tendências e dicas de 

lifesytle com comentários políticos e sociais, e 

que recentemente dedicou várias páginas à ca-

pital portuguesa. apaixonado pela cidade que 

escolheu como a “segunda casa”, rohan Silva, 

não se cansa de elogiar lisboa e diz que as 

atrações são “poderosas”. O mesmo acontece 

com Patrick Tigue, da Downtown Ecommerce, 

para quem a cidade portuguesa se apresentou 

“ideal” para expandir o seu negócio. “a nos-

sa empresa começou a crescer, tínhamos que 

escolher outro país, então olhámos para um 

mapa e selecionámos algumas cidades”. Na 

lista, critérios como facilidades de comunicação 

em inglês, baixo custo de vida e fuso horário 

conveniente pesavam na escolha, bem como 

a preferência pela possibilidade de fazer surf 

e bom clima. “berlim e barcelona eram bons 

numa perspectiva de trabalho, mas o estilo de 

vida em lisboa fez a decisão”. Os elogios à ci-

dade portuguesa continuam artigo fora, onde 

se destacam “as pessoas incríveis”, a música, 

o estilo e as artes que lisboa oferece, sem es-

quecer a “comida fantástica” e a arquitetura.  

THE OBSERVER

LISBOA, A CAPITAL COOL
O jornal inglês The Observer, do grupo do The guardian, 
dedica um longo artigo a Lisboa, a capital cool da Europa, 
e destaca a sua modernidade, acessibilidade e inovação 
como as razões de escolha de  muitos empreendedores 
para estabelecerem aqui os seus negócios. 

O The Observer elogia ainda os espaços de 

trabalho partilhado dedicados às indústrias 

criativas, como o Village Underground, a in-

cubadora que combina cowork, artes, músi-

ca e eventos, ou a Second Home, no Time 

Out Market, no histórico Mercado da ribeira, 

aqui descrito como “um conceito original que 

cria experiências culturais e gastronómicas” 

e que acolhe “os melhores restaurantes”. 

“O melhor da cidade debaixo do mesmo 

teto”, lê-se sobre o espaço que abriu em 

2014 e que agora atrai dois milhões de vi-

sitantes por ano, havendo planos para esta-

belecer um Time Out Market, em londres.  

lisboa também tem Vhils. O jornalista britâ-

nico destaca o facto de o street artist portu-

guês, que lhe foi apresentado como um ar-

tista que se situa entre o banksy e o Damien 

Hirst, ter abraçado projetos de arte apoiados 

pelo Governo e por empresas como a EDP. 

É esta dualidade que faz de lisboa a cida-

Os elogios à 
cidade portuguesa 
continuam artigo 
fora, onde se 
destacam “as pessoas 
incríveis”, a música, 
o estilo e as artes que 
Lisboa oferece, sem 
esquecer a “comida 
fantástica”
e a arquitetura
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de do momento, onde iniciativas inovado-

ras vivem lado a lado numa cidade antiga, 

“de arcadas e brisas oceânicas, de elétricos 

amarelos que protagonizam as fotogra-

fias dos turistas, de fachadas clássicas que 

mantém o seu equilíbrio sobre encostas ín-

gremes, de deliciosas pastelarias e de res-

taurantes familiares com marisco fantástico”.  

O artigo conta vários casos de sucesso de es-

trangeiros que se estabeleceram em lisboa e 

de negócios que responderam à crise financei-

ra “com imaginação”, como a Cozinha Popular, 

situada na Mouraria, ou o projeto Muita Fruta.  

Uma lisboa contemporânea, que combina histó-

ria e natureza com empreendedorismo, protago-

nizado tanto por locais como por estrangeiros. 

O artigo do The Observer termina com o conse-

lho de que uma cidade “rica em coisas subtis, 

graciosas e bem-feitas, da comida, aos obje-

tos e aos edifícios” não pode deixar-se inundar 

por produtos indiferenciados, deve continuar a 

manter a sua vitalidade com as características 

que a tornaram tão atrativa. 

O SOL DE LISBOA
Desde criança que o sol, o brilho, a caridade de lisboa 

me envolveram. Soube pois que o sol de lisboa ia ter 

um sentido especial na minha vida. À medida que os 

anos passaram e fui crescendo, lisboa  tornou-se no 

meu palco no meu cenário principal. Tive a sorte de 

desde muito nova viajar para muitos sítios mas, concluí 

sempre que lisboa é sempre lisboa, este lugar mágico.

Em pesquisas históricas descobri que segundo escri-

tos mais antigos a região de lisboa foi, cerca do ano 

de 1200 aC, visitada pelos Fenícios que lhes chama-

ram “Alis Ubbo”; tal queria dizer Porto Seguro. E é 

mesmo um porto seguro...

abre a janela pela manhã, respira fundo, olha o céu... 

Depois, olha à tua volta e o que vês?! Sete colinas... 

Elas são o coração da cidade e conduzem-nos aos 

monumentos mais belos de lisboa... Torre de be-

lém,  Jerónimos, Museu de arte antiga, Terreiro do 

Paço – o sítio de onde partiram as caravelas que le-

varam o português à descoberta do mundo.

Como apaixonada por moda, sinto que lisboa é sem-

pre dos cenários mais perfeitos para lhe fazer jus. O 

único senão que lhe colocaria era o facto do estilista 

ou criador não estar à altura desde cenário, porque 

lisboa, como disse e repito será sempre lisboa...

Nota: deixo-vos aqui, agora que se aproxima o tem-

po quente, três das minhas esplanadas favoritas:

Espaço espelho de água: Fica situada entre o Padrão 

dos Descobrimentos e a Torre de belém. Esta espla-

nada é um espaço super convidativo para quem quer 

apanhar um pouco de sol junto ao Tejo. Está aberta 

todo o dia, servindo almoços e jantares.

Pharmácia: Trata-se de um palacete amarelo virado para 

o Miradouro de Santa Catarina onde o restaurante co-

locou uma agradável esplanada no jardim. Serve petis-

cos ao almoço, durante a tarde e ao jantar. Serve ainda 

cocktails para desfrutar nos bancos e espreguiçadeiras 

do relvado. É um sítio de eleição para muitos eventos de 

apresentação das novidades de moda e beleza.

Topo do Chiado: Tem uma bela vista para o castelo e 

o elevador de Santa Justa e serve também de palco 

para muitas reuniões e apresentações de moda e 

beleza. Serve cocktails e refeições ligeiras.

Haveria muitas mais para vos dizer mas, deixo-vos 

estas três só para vos abrir o apetite. 

Querem saber mais?! Façam favor de descobrir e 

sentir lisboa!

Teresa Celestino 
Blogger 

Visão  | V

No artigo, o jornalista britânico rowan 

Moore deixa uma lista de sítios a não per-

der em lisboa, a “nova capital do cool”:

› mAAt (Museu de arte, arquitetura e 

Tecnologia); 

› nova sede da Edp, do atelier de arqui-

tetura aires Mateus; 

› cozinha popular da mouraria, projeto 

da fotógrafa adriana Freire, que está tam-

bém a aproveitar a fruta das árvores de 

lisboa para compotas e outros produtos;

› mercado time Out;

› restaurante Leopold, no Palácio bel-

monte;

› Lx Factory; Espaços de trabalho parti-

lhados como o Second Home e o Village 

Underground.

A não perder,  
por The Observer
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ASSOCIATIVISMO

ÓrGÃOS SOcIAIS
AtIvIdAdES InStItUcIOnAIS
 > De 30 de março a 9 de abril – Peixe em lisboa 2017;

 > Dia 17 de abril – reunião Geral dos associados da Confederação do 

Turismo Português;

 > Dia 27 de abril – assembleia Geral Ordinária da associação Turismo de 

lisboa.

dESEnvOLvImEntO dO ASSOcIAtIvISmO
rEvIStA dO tUrISmO dE LISBOA

Edição do 160.º número da revista institucional do Turismo de lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os associados, Delegações do TdP, lista 

institucional do Tl, Organismos Oficiais ligados ao turismo, trade do setor, 

imprensa especializada. a revista tem uma aplicação para iPad.

cOnSULtA A ASSOcIAdOS
Durante o mês de abril foram feitas as seguintes consultas:

alojamento 42

agências de Viagem 17

animação Turística 1

associações Empresariais e Profissionais 1

Casas de Fado 3

Centros Comerciais 2

Equipamentos e Parques Temáticos 1

Passeios e Circuitos Turísticos 12

restaurantes 17

Transferes 97

tOtAL 101

GEStÃO dOS prOcESSOS dE AdESÃO
Durante o mês de abril foram enviadas 28 propostas de adesão.

OUtrOS
atualização contínua dos associados nas bases de dados, no site e nas 

publicações Follow Me e rTl.

mAILInGS EnvIAdOS
 > Durante o mês de abril foram enviados os seguintes mailings:

 > Mapa de ligações aéreas para lisboa;

 > Follow Me lisboa via email;

 > Convocatória e OT para aG (Efetivos).

PROMOÇÃO TURÍSTICA

prOmOçÃO dO dEStInO – AçÕES mULtIprOdUtOS 
cAnAIS OnLInE

dESEnvOLvImEntO E mAnUtEnçÃO dO SItE
 > adaptação de imagens aos diferentes formatos;

 > adaptação de textos e hiperligações;

ABRIL 2017

 > introdução dos PDF das publicações mensais;

 > Continuação da produção do novo site.

prOmOçÃO nOS mOtOrES dE BUScA
 > avaliação das propostas de search.

pOStS rEdES SOcIAIS
 > Facebook – 68

 > Twitter – 79

 > instagram – 58

 > Pinterest - 2 boards – 41 pins

vISItAS AO SItE: 53 647

pArtIcIpAçÃO dO dEStInO Em cErtAmES 
GEnErALIStAS (FItUr, ABAv, ItB, Wtm E mItt)
 > mULtImErcAdOS – Gestão da participação da arPT lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2017, através do portal Feiras do 

TdP;

 > ItB – alemanha (março). Participação com módulo de destino de lisboa 

integrado no stand de Portugal. Presentes 17 empresas associadas;

 > trAvELWEEK – Participação de lisboa na TravelWeek, em São Paulo 

com módulo integrado no espaço de Portugal.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

prESS trIpS E AçÕES cOm mEdIA
 > ALEmAnhA – “Markus Dietsch”. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > ALEmAnhA – Guia turístico “baedeker”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > ALEmAnhA – revista “brigitte”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > ESpAnhA – Sítio “informativos”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > ESpAnhA – Blogger “Jorge Guitián”. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > ESpAnhA – Freelancer “Carlos Maribona”. Programa realizado em 

lisboa. Presente 1 elemento;

 > ESpAnhA – Jornal “la razón”. Programa realizado em lisboa. Presente 

1 elemento;

 > EUA – revista “National Geographic”. Programa realizado em lisboa e 

na região de lisboa. Presentes 2 elementos;

 > EUA – Freelancer “Margaux lushing”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > EUA – Freelancer “Jennifer Ceaser”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > EUA – revista “National / Danny Seo”. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > EUA – Freelancer “Dennis lennox”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > EUA – Sítio “The wandering Eater”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > FrAnçA – TV “France2/Télématin”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa. Presentes 3 elementos;
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 > FrAnçA – Sítio “Tchapp”. Programa realizado em lisboa. Presente 1 

elemento;

 > FrAnçA – TV “TV5 Monde”. Programa realizado em lisboa. Presentes 2 

elementos;

 > FrAnçA – TV “France2”. Programa realizado em lisboa. Presentes 4 

elementos;

 > IrLAndA – Jornal “Sunday World”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > IrLAndA – Blog “learning Escapes”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > ItáLIA – Grupo editorial “info Stampa”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > ItáLIA – “Massimo Nava”. Programa realizado em lisboa. Presentes 2 

elementos;

 > ItáLIA – “Wainomi Travel blog”. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > ItáLIA– TV “rai 2 – Sereno Variabile”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em lisboa e na região de lisboa. Presentes 10 

elementos;

 > pOLÓnIA – TV “TVN Style / bes Planu”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em lisboa. Presentes 4 elementos;

 > pOLÓnIA – Blog: “MintaEats”., em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa. Presentes 2 elementos;

 > rEInO UnIdO – “birdwatching in lisboa”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em lisboa e na região de lisboa. Presentes 

2 elementos dos seguintes meios de comunicação: revista online 

“Manchester Confidential” e revista “birdwatching magazine”;

 > rEInO UnIdO – revista “Sunday Times Travel Magazine”. Programa 

realizado em lisboa e na região de lisboa. Presente 1 elemento;

 > rEInO UnIdO – revista “Sunday Times Travel Magazine”. Programa 

realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > rEInO UnIdO – “Surf UK”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa e na região de lisboa. Presentes 2 elementos: Jack 

Moscrop (freelance) e blog “Travelling Solo”;

 > rEInO UnIdO – Programa de TV “The Wine Show”. Programa realizado 

em lisboa. Presentes 4 elementos;

 > rEInO UnIdO – Blog “My Travel Monkey”. Programa realizado em 

lisboa. Presentes 3 elementos;

 > rEInO UnIdO – Blog ”leedsfoodie”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em lisboa. Presentes 2 elementos;

 > rEInO UnIdO – revista “aspect-County”. Programa realizado em lisboa 

e na região de lisboa. Presentes 2 elementos;

 > rEInO UnIdO – revista “Monocle”. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > rEInO UnIdO – Blog “The Diary of a Jewellery lover”. Programa 

realizado em lisboa. Presente 1 elemento;

 > rEp. chEcA – Grupo Martinhal. Programa realizado em lisboa. Presentes 

9 elementos dos seguintes meios de comunicação: Grupo editorial 

“Cotmedia”; revista “City Magazine”; revista “Estate Magazine”; revista 

“For Golf”; revista “Trendy age”; revista “iluxus”; revista “Top Class”; 

revista “Víno a styl”; revista “Hospodářské noviny”; revista “Ego”; 

revista “MF City life”; revista “Hospodářské noviny”;

 > rÚSSIA – revista “Dress Code magazine”. Programa realizado em 

lisboa. Presentes 2 elementos;

 > rÚSSIA – Freelancer “Elena leo”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > tAILÂndIA – TV “TNN24”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em lisboa. Presentes 2 elementos;

 > tUrQUIA – TV “TrT Haber”. Programa realizado em lisboa e na região 

de lisboa. Presentes 3 elementos.

FAm trIpS cOm OpErAdOrES E AGEntES dE vIAGEnS
 > EUA – Fam trip DMC Travel Group. Presentes 2 participantes. Programa 

realizado em lisboa e região;

 > rEInO UnIdO – Fam trip Martin randal/Grand Tour. Presente  

1 participante. Programa realizado em lisboa e região.

ApOIO mEIOS dE cOmUnIcAçÃO
 > ALEmAnhA – TV “ZDF”;

 > BÉLGIcA – revista “EllE”;

 > BrASIL – TV “record/Minas Gerais”;

 > chInA – revista “Global Times”;

 > ESpAnhA – Jornal online “El Español”;

 > ESpAnhA – TV online “Escapa”;

 > EUA – revista “Endless Vacations”;

 > EUA – revista “revista “Travel Family forum”;

 > FrAnçA – revista “Cuisine aD”;

 > FrAnçA – revista “M Magazine”;

 > ItáLIA – revista “Guida Viaggi”;

 > ItáLIA – TV “2000”;

 > rEInO UnIdO – revista “bbC Travel”;

 > rEInO UnIdO – revista “Chat”;

 > rEInO UnIdO – revista “leisure Management”;

 > rEInO UnIdO – revista “Wallpaper”.

EntrEvIStAS
 > ESpAnhA – Extremadura radio;

 > ESpAnhA – radio Happy FM.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

prOmOçÃO E ApOIO A cOnGrESSOS E IncEntIvOS
 > Congresso 2017 – apoio para viabilização do evento em lisboa;

 > Corporate 2018 – Candidatura de lisboa;

 > Congresso 2018 – Candidatura de lisboa;

 > Congresso médico 2018 – Candidatura de lisboa;

 > Evento 2018 – Candidatura de lisboa,

 > Congresso 2019 – Candidatura de lisboa;

 > Congresso 2020 – Contacto com o membro local para incentivar 

liderança de candidatura;

 > Congresso 2023 – Candidatura de lisboa.

ApOIO A EdIçÕES Em LISBOA
 > Evento Minor Hotels;

 > Mooij;

 > ECE;

 > Financial Times;

 > iPhO’18 Conferência;

 > The future of Football;

 > Olimpíadas internacionais da Física.

ApOIO A EdIçÕES AntErIOrES A LISBOA
 > European Meeting on Supercritical Fluids.

FUndO dE ApOIO A cOnGrESSOS
 > Fundo TdP + Tl = 6 candidaturas;

 > Fundo Tl = 5 candidaturas.

cAmpAnhA dE pUBLIcIdAdE ESpEcÍFIcA
 > Consulta e avaliação das propostas para campanha 2017.
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FAm trIpS E vISItAS dE InSpEçÃO
 > MErCaDO NOrTE-aMEriCaNO – ação iniciativa do lCb. Fam trip + 

workshop. Programa de 4 dias realizado na região de lisboa (lisboa, 

Cascais, Sintra). Presentes 16 buyers. ação organizada e acompanhada 

em exclusivo pelo lCb;

 > MErCaDO ESPaNHa - ação iniciativa do associado aiM. apoio com 

atividade;

 > Vi – H Society;

 > Vi – Congresso EUa 2018.

prESS trIpS
 > mErcAdO ESpAnhA – ação iniciativa do associado Sana Hotels. 

Presentes 11 representantes de publicações Mi deste mercado. apoio do 

lCb com almoço em restaurante associado.

mAtErIAL prOmOcIOnAL
 > atualização da apresentação lCb;

 > Produção de convite – “Save the date”;

 > Produção de lx invites – Sporting Clube de Portugal; Financial Times.

PROMOÇÃO GOLFE

cAmpAnhA dE pUBLIcIdAdE ESpEcÍFIcA
Consulta e avaliação de campanha online para 2017.

prESS trIp
 > ALEmAnhA – Press trip “Kieler Nachtichten”. Programa realizado em 

lisboa e região. Presente 1 jornalista.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIrdWAtchInG
 > aprovação Plano de Media.

hOUSInG
 > Produção de arte-Final para “les Echos” e “Figaro”.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO  
E VENDAS

pArtIcIpAçÃO dAS EmprESAS Em FEIrAS E OUtrOS 
cErtAmES (FItUr, ABAv, ItB, Wtm, vAKAntIBEUrS, 
mItt, ttG IncOntrI, EIBtm, ImEx FrAnKFUrt, ImEx, 
AmÉrIcA, IGtm, BmW OpEn, ScAndInAvIAn mAStErS 
E OUtrOS cErtAmES)

 > mULtImErcAdOS – Gestão da participação da arPT lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2017, através do portal Feiras 

do TdP.

WOrKShOpS E rOAdShOWS mI
 > mErcAdO nOrtE-AmErIcAnO – No âmbito da fam trip foi organizado 

meio dia de workshop com reuniões pré-marcadas entre os 16 buyers  

e 16 empresas associadas do lCb.

SUpErIncEntIvOS
LISBOA InvItES (mI)
 > EFaS 2019.

SALES BLItZ mI
 > mErcAdO dO rEInO UnIdO – ação iniciativa do lCb. Sb com 2 grupos 

de associados (total de 6 associados) para reuniões com potenciais 

clientes para lisboa e com sede em londres e Manchester.

PROGRAMA DA INICIATIVA DAS 
EMPRESAS

prOGrAmAS cOm GrUpOS dE EmprESAS
 > aprovação de candidaturas ao PCV 2017:

 > Vila Galé;

 > Orizonte Golfe;



Relatório de Atividades | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

43

R

 > Tivoli;

 > Porto bay;

 > Heritage;

 > SaNa;

 > Pestana Palace + Pousada de lisboa.

prOGrAmAS cOm EmprESAS IndIvIdUAIS
 > aprovação de candidaturas ao PCV 2017:

 > TaDMC;

 > Palácio Estoril;

 > Osíris;

 > Hotel do Sado;

 > Wide Travel;

 > Sheraton lisboa;

 > Corinthia lisboa;

 > belas Clube de Campo;

 > birds & Nature;

 > lisbon by boat;

 > Carristur;

 > TaP.

AnáLISE dE cAndIdAtUrAS AO pcv 2017
 > Topmic.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E QUALIDADE DE SERVIÇO

prOdUtOS pArA tUrIStAS
LISBOA StOrY cEntrE: 9.630 ViSiTaNTES

ArcO dA rUA AUGUStA: 21.714 ViSiTaNTES

InFOrmAçÃO tUrÍStIcA

tOtAL dE tUrIStAS AtEndIdOS: 144.343

LISBOA: 124.518

SIntrA: 16.059

ErIcEIrA: 2.723

ArráBIdA: 1.043

pEdIdOS dE InFOrmAçÃO EScrItOS rESpOndIdOS: 290

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DE EXPERIÊNCIAS MULTICENTRALIDADE

LISBOA cArd: 23.798 CarTÕES VENDiDOS

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DA CENTRALIDADE DE SINTRA

mItOS E LEndAS dE SIntrA: 793 ViSiTaNTES

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DA CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA

EStrUtUrAçÃO dO prOdUtO, tUrISmO dE nAtUrEZA E 
GAStrOnOmIA E vInhOS
 > reunião Câmaras Municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal. Projetos 

2017;

 > reunião Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal;  

Percursos Pedestres na arrábida;

 > reunião iCNF. Percursos Pedestres na arrábida.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DA CENTRALIDADE O ARCO DO TEJO

EStrUtUrAçÃO dO prOdUtO, tUrISmO náUtIcO, 
EQUEStrE E nAtUrEZA
 > reunião aPl. Turismo Náutico no Tejo.
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a Dream Photos nasce da vontade de duas irmãs 

apaixonadas pela beleza e pela história de Sintra 

que, ao percorrem os palácios da vila, sentiram es-

tar a viajar no tempo. Quem já visitou Sintra e nunca 

deu por si a sonhar: “Como seria magnífico poder 

‘vestir’, por um dia que fosse, o papel da princesa e 

do príncipe desta terra de encanto?”. Para que isso 

seja possível, a Dream Photos, cuja atividade prin-

cipal é o retrato de Época, disponibiliza um vasto e 

magnífico guarda-roupa da nobreza portuguesa do 

século XViii, incluindo todos os acessórios de moda, 

para todas as faixas etárias. a sessão decorre depois 

num estúdio, com um cenário de época onde, em 

apenas alguns minutos, é possível eternizar esta 

experiência através da fotografia. a Dream Photos 

tem um conceito pioneiro em Portugal e é o úni-

co estúdio fotográfico no país a proporcionar uma 

experiência do género. aderiu recentemente 

à associação Turismo de lisboa, reconhecendo as 

vantagens inerentes a esta ligação, especialmente 

no que respeita à divulgação, projeção e promoção 

dos seus serviços aos milhares de turistas que visi-

tam o região e que de outra forma não consegui-

riam alcançar. 
Av. heliodoro Salgado, 17, Sintra  

tel.: 210 738 449 

www.dreamphotos.pt

BOAS-VINDAS

_ROBERTINE
roberTine é um restaurante de tapas e um wine bar 

decorado como se de uma caravela quinhentista se 

tratasse, com vários elementos que remetem para 

os tempos dos descobrimentos portugueses. Forra-

do a madeira, tem um leme no meio da sala de jan-

tar, barris e redes por todo o espaço, mas também 

um mapa-mundo e uma edição de capa dura de 

“Descobrimentos Portugueses”, de Jaime Cortesão. 

Com terraço, e sessões de jazz, o roberTine apre-

senta-se como uma joia escondida no antigo bairro 

de lisboa, o bairro alto, entre as ruas do Príncipe 

real e da avenida liberdade, um local ideal para 

grupos que queiram sentir-se como verdeiros ex-

ploradores. Uma experiência saborosa que dá uma 

nova vida à comida portuguesa, aqui servida em 

tapas, onde é possível degustar os vinhos nacionais, 

cuidadosamente selecionados, com destaque para 

o Vinho do Porto. 

rua das taipas, 65, Lisboa 

tel.: 919 127 895  

www.robertinelisbon.com

_DREAM PHOTOS
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HOTEL MUNDIAL

DISTINGUIDO  
COM PRÉMIO  
DE EXCELÊNCIA

O Hotel Mundial foi distinguido pela GTA / KUONI 

como um parceiro de excelência. Este prémio 

vem reforçar a relação entre as empresas e 

evidenciar a produção, parceria, flexibilidade, 

profissionalismo e qualidade desta unidade ho-

teleira. localizado no centro de lisboa, com o 

histórico Castelo de São Jorge como cenário e a 

Praça do rossio a poucos metros de distância, o 

Hotel Mundial apresenta-se como o local ideial 

para sentir a cidade, uma vez que fica proximo 

das principais atrações culturais e comerciais. 

Possui 350 quartos, incluindo cinco suítes junior 

e três suítes. além de diversos espaços para a 

realização de eventos, conta com o restaurante 

panorâmico Varanda de lisboa, com uma vista 

deslumbrante sobre a cidade, o restaurante Jar-

dim Mundial, e os bares São Jorge e rooftop bar, 

no último andar do hotel. 

praça martim moniz moniz, 2, Lisboa

tel.: 218 842 000

www.hotel-mundial.pt

LISBOA MARRIOTT HOTEL 

BRINDA AO VERÃO 
COM WINE PARTY

O jardim do lisbon Marriot Hotel volta a ser 

palco da Hello Summer Wine Party. a quar-

ta edição da festa vínica mais aguardada do 

ano decorre a 9 de junho e convida todos os 

apreciadores de vinhos a brindar à chegada do 

verão. Este é um evento já incontornavel na ci-

dade de lisboa, que reúne no jardim uma sele-

ção de 40 produtores e centenas de vinhos em 

prova, de Portugal e do mundo. Paralelamente 

à iniciativa, são realizadas três provas especiais 

limitadas a 20 participantes cada, apresentadas 

por reconhecidos enólogos, que contemplam 

uma seleção de vinhos que promete uma ex-

periência sensorial única. 

Av. dos combatentes, 45, Lisboa

tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com
HOTÉIS HERITAgE LISBOA

PREMIADOS EXPERTS’ CHOICE AWARDS
as cinco unidades dos Hotéis Heritage lisboa fo-

ram reconhecidas com o prémio Experts’ Choice 

Awards. Esta iniciativa anual visa reconhecer os 

melhores hotéis a nível mundial que são referi-

dos por uma seleção de guias e revistas especia-

lizados em turismo e viagens. O cálculo da pon-

tuação para este prémio é feito com base nas 

críticas profissionais divulgadas por publicações 

selecionadas, como os Guias Frommer’s, Miche-

lin, Fodor’s ou a revista Travel+leisure. Trata-se 

de mais um reconhecimento internacional que 

comprova a excelência do serviço dos Hotéis 

Heritage lisboa, o qual representa um reflexo 

das opiniões da imprensa especializada. São cinco 

as unidades dos Hotéis Heritage lisboa: as Janelas 

Verdes, Heritage avenida liberdade Hotel, Hotel 

britania, Hotel lisboa Plaza e Solar Do Castelo.

www.heritage.pt
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MUSEU NACIONAL DO AZULEJO

INAUGURA 
EXPOSIÇÃO  
“O ENCANTO  
NA HORA DA 
DESCOBERTA”

OCEANáRIO DE LISBOA

FINANCIA CENTRO 
DE REABILITAÇÃO DE 
ANIMAIS MARINHOS

O Oceanário de lisboa reforçou o seu compro-

misso com a conservação dos oceanos, através 

de uma parceria com o Centro de reabilitação 

de animais Marinhos (CraM), localizado no ECO-

MarE, em Ílhavo. O CraM-ECOMarE, o maior 

centro de resgate e salvamento de animais 

marinhos da Europa, conta com uma equipa 

multidisciplinar, envolvendo médicos e enfer-

meiros veterinários, voluntários e biólogos, que 

intervém 24 horas por dia. O tratamento dos ani-

mais envolve cuidados veterinários especiais e 

instalações de excelência apropriadas para as di-

ferentes espécies. Tem capacidade para receber 

anualmente cerca de 1000 animais marinhos, 

entre aves, mamíferos e tartarugas. O objetivo 

da reabilitação destes animais marinhos passa 

por devolvê-los à natureza o mais rapidamente 

possível, assegurando durante o processo o seu 

tratamento e bem-estar. Este projeto valoriza 

ainda o conhecimento científico marinho e visa 

consciencializar a população para a necessidade 

de diminuir o impacto individual que compro-

mete a conservação dos oceanos.

Esplanada dom carlos I – doca dos Olivais, 

Lisboa

tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

resultado de um trabalho, de cerca de seis anos, 

de intervenção de milhares de azulejos que se 

encontravam no fundo antigo do Museu Nacio-

nal do azulejo, a exposição “O encanto na hora 

da descoberta. a azulejaria de Coimbra do sé-

culo XViii” pretende valorizar a produção sete-

centista das olarias de Coimbra. a inventariação 

permitiu identificar mais de setenta painéis de 

azulejos, dos quais se apresentam quarenta, 

encontrando-se presentes obras de quase todos 

os artistas que trabalharam em Coimbra. a ideia 

surgiu, pela primeira vez, quando, no final do 

século XiX, se começou a reunir um conjunto de 

painéis provenientes da demolição de edifícios. 

Parte destes azulejos integraram a coleção do 

Museu de antiguidades do instituto de Coimbra 

o qual, em 1911, viria a transformar-se no Mu-

seu Machado de Castro. Hoje, mais de 100 anos 

depois, cumpre-se o projeto, tarefa só possível 

mercê de um complexo trabalho de inventaria-

ção e restauro, apoiado por um vasto grupo 

de estagiários e voluntários que potenciaram 

a equipa do Museu Nacional do azulejo. Por-

que a manufatura de azulejos estava sempre 

associada à de outros objetos de cerâmica, 

surgem também expostas algumas peças das 

olarias.

rua da madre de deus, n.º 4, Lisboa

tel.: 218 100 340

www.museudoazulejo.pt



Market Place | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

47

M

O lisboa Story Centre promove até agosto a ini-

ciativa “História ao vivo”, que simula como seria 

se fosse possível encontrar, nos dias de hoje, 

figuras históricas como Vasco da Gama, Fernão 

Mendes Pinto ou a rainha D. amélia, em plena 

lisboa. Estas são apenas algumas das 11 perso-

nagens à escolha que, através de uma conversa 

informal, contam os seus percursos de vida e 

descrevem acontecimentos marcantes da Histó-

ria da cidade de lisboa. a iniciativa investe na 

performance teatral proporcionando o conheci-

mento de episódios que determinaram o per-

curso de lisboa. 

terreiro do paço, n.º 78 – 81, Lisboa 

tel.: 211 941 026 

www.lisboastorycentre.pt

LISBOA STORY CENTRE 

COM “HISTÓRIA AO VIVO”

a Temporada de Música da Parques de Sintra 

– Monte da lua foi reconhecida com o selo de 

qualidade EFFE 2017-2018 (Europe For Festivals, 

Festivals for Europe). Distinguida pela qualidade 

artística e o significativo impacto a nível local, na-

cional e internacional, passa a integrar a comuni-

dade desta plataforma. Promovida pela Parques 

de Sintra desde 2014, com direção artística de 

Massimo Mazzeo, do Centro de Estudos Musi-

cais Setecentistas de Portugal – Divino Sospiro, 

a Temporada divide-se em três ciclos, dedicados 

ao repertório específico da época de cada um 

dos Palácios Nacionais sob gestão da Parques 

de Sintra (Serões Musicais no Palácio da Pena, 

reencontros – Memórias Musicais no Palácio de 

Sintra, e Noites de Queluz – Tempestade e Ga-

lanterie). Os critérios para a seleção de membros 

da comunidade EFFE são diversos e exigentes, e 

incluem o compromisso artístico e as abordagens 

inovadoras; o envolvimento da comunidade; 

e o compromisso europeu e internacional. ao 

cumprir estes três parâmetros, a Temporada de 

Música da Parques de Sintra foi, a par com 250 

festivais na Europa, distinguida com este selo de 

qualidade internacional, que visa reconhecer, en-

riquecer e celebrar o imenso poder e contribuição 

das artes e festivais para a sociedade europeia. 

a plataforma EFFE é um projeto da Comissão Eu-

ropeia, iniciado em 2015 pela rede Europeia de 

Festivais, cujo júri internacional é presidido por Sir 

Jonathan Mills.

parque de monserrate, Sintra

tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

PARQUES DE SINTRA - MONTE DA LUA

TEMPORADA DE 
MÚSICA GANHA 
SELO DE QUALIDADE 
INTERNACIONAL
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CENTRO CULTURAL DE BELÉM 
COM PROGRAMAÇÃO 
INSTRUMENTOS 
IMPROVÁVEIS  

O Centro Cultural de belém propõe uma programação 

na qual músicos de várias partes do mundo partilham 

as suas invenções no universo multidisciplinar da 

música experimental e eletrónica, da construção de 

novos instrumentos com forte componente visual e 

das esculturas sonoras. Neste âmbito, recebe, a 24 

de junho, Hanna Hartman, uma compositora, artista 

sonora e performer sueca que tem desenvolvido 

uma linguagem muito particular na composição de 

peças construídas exclusivamente por sons autênticos, 

concentrando-se nas qualidades interiores dos objetos 

do dia a dia. apresenta um mundo muito peculiar e 

extraordinário no qual se revelam articulações entre 

sons de origens muito díspares através de construções 

que se pautam pela delicadeza, transparência e 

equilíbrio impressionantes. 

praça do Império, Lisboa 

tel.: 213 612 400 

www.ccb.pt

KIDZANIA

TEM NOVAS 
ATIVIDADES

a Cidade das Crianças continua a crescer e a dina-

mizar-se com a promessa de proporcionar dias de 

diversão e aprendizagem garantidos. Prova disso, 

são as novas atividades que acabam de chegar à 

KidZania – a Escola de Surf Ambre Solaire e a Fábrica 

de Bolachas Artiach Dinosaurus. Com a primeira, os 

mais pequenos vão poder sentir a emoção de pra-

ticar surf com o auxílio de uns óculos 3D e aprender 

as Cinco regras de Ouro para uma exposição solar 

correta. Já os mais gulosos, na Fábrica de bolachas 

artiach Dinosaurus, poderão fazer parte de todo o 

processo de produção das famosas bolachas de ce-

reais que encantam pequenos e graúdos, num esta-

belecimento que recria uma fábrica real. 

dolce vita tejo, Loja 1054, Av. cruzeiro Seixas, 

7, Amadora

tel.: 211 545 530

www.kidzania.pt
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O programa de fidelização da companhia aérea na-

cional, o TaP Victoria, foi distinguido na 27.ª edição 

dos Freddie Awards, que teve lugar em Jersey City, 

Nova Jérsia, nos EUa. Nomeado em cinco categorias 

e num universo de 223 participantes, o TaP Victoria 

foi reconhecido com o “Prémio 210” para a Europa/

África, um troféu que é atribuído ao programa de 

fidelização que obtém as pontuações mais eleva-

das entre os respetivos votantes, classificando-o, 

desta forma, como uma iniciativa em ascensão e 

para a qual o mercado e a indústria devem olhar. 

Esta solução da TaP classificou-se ainda em tercei-

ro lugar nas categorias “Melhor Programa de Elite”, 

“Melhor Capacidade na Utilização de Milhas” e “Me-

lhor Cartão de Crédito de Fidelização” e em quarto 

lugar nas categorias “Programa do ano” e “Melhor 

atendimento ao Cliente”. Para além do galardão 

conquistado este ano, relativo a 2016, o programa 

Victoria conta com seis Freddie Awards, entre os 

quais o prémio de “Programa do ano”, atribuído em 

2006. À parte dos Freddie, o programa tem vindo a 

qualificar-se de forma positiva com outros prémios, 

nomeadamente a medalha de prata atribuída pelo 

site brasileiro Melhores Destinos, em 2017, com cer-

ca de 14 por cento dos votos, tendo sido ultrapassa-

do apenas pelo latampass (15 por cento dos votos), 

e colocando-se à frente da advantage, da american 

airlines. Este mesmo prémio já havia sido atribuído 

ao programa da TaP em 2016.

Aeroporto de Lisboa – Edifício 25, 8.º andar, 

Lisboa

tel.: 218 415 000

www.tap.pt

TAP PORTUgAL 

CONQUISTA FREDDIE AWARD

RESTAURANTE BACALHAU DA 
PRAÇA BY CHEFE CORDEIRO 

RECEBE CURSO DE 
PROVA DE VINHOS
O enólogo luis Gradíssimo junta-se ao Wine 

Club Portugal para promover um novo Curso de 

Prova de Vinhos – nível 1. O evento, que decor-

re nos dias 28 e 29 de junho, no restaurante 

bacalhau da Praça by Chefe Cordeiro, apresen-

ta-se como uma experiência vínica, uma inicia-

ção ao Mundo do Vinho. Saber como se faz um 

vinho, quais as principais características desta 

bebida, o servir e o provar serão algumas das 

questões abordadas ao longo das seis horas 

de formação, que terminam com um conjunto 

alargado de provas cegas. 

praça do comércio, n.º 20 – 23, Lisboa

tel.: 216 080 090

www.chefecordeiro.com
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ANA – AEROPORTOS DE PORTUgAL  
COM SOLUÇÃO 
PARA NEGÓCIOS 
EM APP

a aplicação móvel da aNa – aeroportos de Portugal, 

a business in the air, apresenta-se com uma nova 

funcionalidade que permite que os passageiros ma-

ximizem o tempo de espera e não percam oportu-

nidades de negócio. De acordo com a aNa, com a 

nova opção, os passageiros têm a possibilidade de 

estabelecer novos contactos, propor uma reunião de 

negócios no aeroporto e verificar se a pessoa com 

quem estabeleceram contacto vai partilhar o mes-

mo voo. a aplicação business in the air sagrou-se 

vencedora na categoria “aeroportos” no concurso 

ViNCi Start Up Tour, que avaliou as propostas de 400 

concorrentes do reino Unido, França e Portugal. 
Aeroporto de Lisboa – rua d – Edifício 120, 

Lisboa

tel.: 218 413 500

www.aeroportolisboa.pt

HOTEL TRYP LISBOA AEROPORTO 

PREMIADO PELA 
SATISFAÇÃO  
DO CLIENTE

O Hotel Tryp lisboa aeroporto foi distinguido, pela 

segunda vez consecutiva, nos Prémios Satisfa-

ção do Cliente 2016, como o melhor Tryp a nível 

mundial, reconhecido pela excelência e satisfação 

do cliente. Trata-se de uma iniciativa anual apre-

sentada pela Meliá Hotels international, que vai já 

na 12.ª edição, e que visa distinguir os melhores 

hotéis do grupo nas marcas Tryp, Meliá, Gran Me-

liá, ME, Paradisus, innside e Sol. O Hotel Tryp lis-

boa aeroporto é uma unidade de 4 estrelas, com 

167 quartos, um Centro de Congressos e Salas de 

reunião com cerca de 1500m2, um spa com pis-

cina interior, exterior, jacuzzi, sauna, banho turco, 

ginásio, salas de massagens e tratamentos de 

beleza. Situado junto ao aeroporto internacional 

de lisboa, o Hotel Tryp lisboa aeroporto está lo-

calizado junto ao Terminal 1 da Portela

rua c 2 - Aeroporto Internacional de Lisboa

tel.: 218 425 000

www.tryplisboaaeroporto.com



Market Place | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

51

M

a Culturgest acolhe a exposição O Fotógra-

fo acidental: Serialismo e experimentação 

em Portugal, 1968-1980, que percorre, atra-

vés de alguns artistas, usos da fotografia 

no contexto das artes visuais que pretende-

ram abrir novos caminhos de relação com 

a imagem e romper linhagens históricas na 

prática artística. a exposição pretende apre-

sentar um panorama criativo no seu conjun-

to a partir de alguns trabalhos escolhidos 

pela forma com espelham duas atitudes: 

o uso de imagem serial e uma atitude ex-

perimental conceptualmente exploratória. 

a mostra apresenta obras de alberto Carnei-

ro, Ângelo de Sousa, Ernesto de Sousa, Fer-

nando Calhau, Helena almeida, Jorge Molder, 

José barrias, Julião Sarmento e Vítor Pomar. 

Por ocasião da exposição, será lançado um 

catálogo com documentação sobre as obras 

expostas.

Edifício Sede da cGd, portaria da rua Arco 

do cego, Lisboa.

tel.: 217 905 454

www.culturgest.pt

ALTIS HOTELS

CONTINUA  
EM EXPANSÃO

a altis Hotels continua em expansão firme 

na cidade de lisboa, agora materializada na 

ampliação que se encontra em curso no em-

blemático atlis avenida Hotel. Trata-se de um 

boutique hotel de 5 estrelas, localizado na Praça 

dos restauradores, em pleno coração da cidade, 

no qual o grupo investiu cerca de 9 milhões de 

euros. Este projeto traduz-se em mais 46 quar-

tos e suites, ampliação das zonas públicas, um 

fitness room, sundeck e rooftop bar no último 

piso com vista panorâmica para a cidade e rio. 

Com a ampliação concluída, o altis avenida pas-

sará a dispor de 120 quartos. a estratégia de 

crescimento do Grupo altis passa também pela 

gestão de unidades autónomas, para que tem 

sido convidado, estando prevista a abertura da 

primeira unidade com este modelo de gestão e 

não pertencente ao grupo para junho. localizado 

em lisboa, na rua da Prata, designado por altis 

Prata, será um hotel de apartamentos com 22 

unidades com tipologias T0, T1 e T2, num edi-

fício totalmente recuperado na baixa da capital, 

com uma decoração marcadamente contempo-

rânea e acolhedora, vocacionado para famílias, 

terá equipamentos high-tech a pensar no con-

forto e bem-estar dos seus hóspedes. 

rua 1.º de dezembro, n.º 120, Lisboa 

tel.: 213 106 025 

www.altishotels.com 

CULTURgEST   
APRESENTA O FOTÓGRAFO ACIDENTAL
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revista dirigida aos associados 
do Turismo de lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.

Diretor
VÍTOr COSTa

vcosta@visitlisboa.com

TUriSMO DE liSbOa
T. 210 312 700

Fax: 210 312 899
www.visitlisboa.com 
atl@visitlisboa.com

•
eDitor

Edifício lisboa Oriente, 
avenida infante D. Henrique, 333 H

Escritório 49 • 1800-282 lisboa
T. 218 508 110 - Fax 218 530 426
Email: lpmcom@lpmcom.pt

SecretariaDo
aNa PaUla PaiS

anapaulapais@lpmcom.pt

conSuLtora comerciaL
SÓNia COUTiNHO

soniacoutinho@lpmcom.pt
T. 961 504 580
T. 21 850 81 10 

 Fax. 21 853 04 26

tiragem
2000 exemplares

PerioDiciDaDe
Mensal

imPreSSão
rPO

DePóSito LegaL
206156/04

isento de registo no iCS ao abrigo 
do artigo 9.º da lei de imprensa 

n.º2/99 de 13 de Janeiro

DiSTribUiÇÃO GraTUiTa
aOS aSSOCiaDOS

DO TUriSMO DE liSbOa

•
aSSinatura anuaL

24 euros

ANTÓNIO ZAMBUJO – 
ATÉ PENSEI QUE FOSSE 
MINHA
após esgotar por três noites consecutivas o Grande 

auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, antónio 

Zambujo apresenta “até Pensei Que Fosse Minha”, 

o sétimo álbum de estúdio editado pelo próprio, um 

disco especial, de tributo a Chico buarque. Trata-se 

de uma digressão que começou no brasil, no fim de 

2016, e que, em paralelo às duas dezenas de con-

certos em Portugal, visita territórios internacionais, 

como Espanha, França, ou o reino Unido, que rece-

be antónio Zambujo, uma vez mais, em londres. Em 

Portugal, “até Pensei Que Fosse Minha” já chegou 

à marca de platina e mantém-se no top de discos 

mais vendidos desde o lançamento.

coliseu dos recreios, portas de Santo Antão, 

dia 24 de junho 2017, às 21:30. Entradas: 

a partir de 20 euros. mais informações em: 

www.coliseulisboa.com

BEAUMARCHAIS
beaumarchais resulta de uma parceria da Mala 

voadora com o compositor, maestro e musicólogo 

Pedro amaral, e com a Orquestra Gulbenkian. É uma 

ópera que se desenvolve a partir de três textos de 

beaumarchais – “O barbeiro de Sevilha”, “as bodas 

de Fígaro” e “a Mãe Culpada” – que já foram, to-

dos eles, adaptados para ópera no passado. as três 

novas versões vão ser gravadas em estúdio, sendo 

esse montado no palco do D. Maria ii. lá estará a 

devida cabina de gravação insonorizada, os mi-

crofones, mesas de mistura, monitores, todas as 

infraestruturas, o catering, os técnicos, a equipa de 

limpeza, o pessoal da portaria, relações públicas, 

tudo. Haverá verdadeiros trabalhadores – elementos 

da classe trabalhadora que, cumprindo a sua voca-

ção política e social, reivindicarão os seus direitos, 

lutarão, farão revoluções, lincharão os opressores.  
teatro d. maria II, praça d. pedro Iv, de 22 de 

junho a 2 de julho 2017, às 20:30. Entradas: 

a partir de 55 euros. mais informações em: 

www.tndm.pt

AEROSMITH
a maior banda de rock n’roll da américa, aerosmith, 

traz a lisboa uma gigantesca digressão europeia, de-

pois de uma série de concertos extremamente bem 

sucedidos na américa do Sul. Durante 45 anos de 

carreira, os aerosmith têm sido a banda de Rock ‘N’ 

Roll de excelência, tendo-se tornado num dos grupos 

mais influentes e amados em todo o mundo, graças 

às canções inesquecíveis e aos espetáculos estrondo-

sos que desde sempre apresentaram aos seus fãs.

mEO Arena, parque das nações, dia 26 

de junho de 2017, às 20:30. Entradas: a 

partir de 55 euros. mais informações em: 

www.everythingisnew.pt 
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