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20 ANOS 
TURISMO DE LISBOA





O TURISMO DÁ-SE BEM COM 
LISBOA E LISBOA DÁ-SE BEM 
COM O TURISMO

O Turismo e Lisboa protagoni-

zam uma história com 20 anos, 

ao longo dos quais uma quase 

esquecida capital europeia deu 

lugar a um destino turístico 

de eleição, com um número 

crescente de turistas que, na 

hora da despedida, sentem já 

saudades e prometem voltar. 

É caso para dizer que o Turis-

mo dá-se bem com Lisboa e 

que Lisboa dá-se bem com o 

Turismo.

Na verdade esta é uma rela-

ção de sucesso, cujo “segredo” 

assenta num esforço comum, 

desenvolvido diariamente por 

parceiros públicos e privados 

que, em conjunto, estão empe-

nhados em transpor fasquias, 

mostrando que é sempre pos-

sível ir mais além e que juntos 

têm mais força.

Num mundo globalizado e for-

temente competitivo, o Turismo 

é, cada vez mais, uma ativida-

de desafiante e fortemente 

concorrencial, na qual a oferta 

prolifera. Esforço concertado, 

visão estratégia e aposta na 

qualidade e diversidade são 

fundamentais para o sucesso 

de qualquer destino turístico. 

Lisboa tem seguido esta receita 

e bem, como provam os resul-

tados dos principais indicado-

res turísticos, e afirma-se hoje 

como um destino multifaceta-

do, apto a oferecer uma expe-

riência à medida do desejo de 

cada turista, o que a torna ím-

par. Esta imagem ganha maior 

notoriedade a cada dia que 

passa, não raro elogiada pelos 

principais meios de comunica-

ção que não hesitam em clas-

sificar Lisboa como capital da 

ciência, da gastronomia, da cul-

tura ou da tecnologia, consoan-

te o evento que acolhe, inde-

pendentemente da dimensão. 

Como todos nós bem sabemos, 

um destino turístico, por maior 

que seja a sua beleza natural 

e patrimonial, não se cons-

trói de um dia para o outro, é 

um processo dinâmico, para o 

qual a contribuição de todos 

os players é fundamental, tal 

como o demonstram os 20 

anos da nossa Associação.

É do conhecimento geral a 

contribuição do Turismo de Lis-

boa para a economia nacional 

é muito significativa e frequen-

temente identificada como o 

seu motor. O peso da respon-

sabilidade é, por isso mesmo, 

muito grande. Espera-se muito 

de Lisboa e a verdade é que 

Lisboa não só tem respondido 

como tem superado as suces-

sivas metas que, afinal, enri-

quecem a sua história e tes-

temunham esta bem-sucedida 

parceria com o Turismo. Hoje, 

como sempre, estamos empe-

nhados em mostrar que esta-

mos juntos com Lisboa, rumo 

ao futuro.
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ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA 
FUNDADA HÁ 20 ANOS

Os representantes das quatro entidades 

signatárias deste protocolo foram os 

seguintes:

 > CML – Vítor Costa

 > APAVT – Atílio Forte

 > AHP – Luís Alves de Sousa

 > GICOL – Rui Horta

SIGNATÁRIOS 
DO PROTOCOLO

A Associação Turismo de Lisboa (ATL), agora a 

assinalar a passagem do seu 20.º aniversário, 

foi constituída em 1997, assente num protocolo 

assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa 

(CML), presidida por João Soares, o GICOL – 

Gabinete de Incentivos e Congressos de Lisboa, 

a Associação Portuguesa de Agências de Viagens 

e Turismo (APAVT) e a Associação dos Hotéis de 

Portugal (AHP).

Na altura, Lisboa contava com 17.800 camas em 

hotéis de 5, 4 e 3 estrelas, recebia cerca de 1,5 

milhões de turistas estrangeiros por ano e pos-

suía alguma relevância internacional em termos 

de congressos e convenções.  

Tendo em conta as alterações e a dinâmica li-

gada à realização da EXPO’98, que projetaria a 

imagem da Cidade e dotá-la-ia de importantes 

equipamentos turísticos, tornou-se percetível 

que havia uma oportunidade para a capital por-

tuguesa assumir, num curto espaço de tempo, 

um posicionamento completamente diferente 

em termos turísticos.

Para aproveitar esta oportunidade e, também, 

para responder ao aumento da oferta motiva-

da pela realização da Exposição Internacional, 

tornou-se claro que seria indispensável definir 

estratégias comuns e a colaboração de todas as 

entidades do setor, públicas e privadas, em prol 

1997 1999 2004 2008

1998 20072001

2000

 Criação da assoCiação
 Turismo de Lisboa

FesTivaL dos oCeanos euro 2004 Peixe em Lisboa 

exPosição inTernaCionaL 
de Lisboa (exPo’ 98) 

requaLiFiCação Lisboa CamPing  

Lisboa, meLhor desTino 
do mundo 

(The new York Times) 
meLhor desTino de goLFe euroPeu 

(iagTo - inTernaTionaL assoCiaTion oF 
goLF Tour oPeraTors)

inauguração do Lisboa weLCome CenTer, 
no Terreiro do Paço 

requaLiFiCação do merCado da ribeira 

FesTivaL do vinho e da vinha 
FesTivaL do Fado 

(FesTivaL das músiCas 
e dos PorTos) 

OS PRINCIPAIS MARCOS
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 > Assinatura de protocolo entre a CML, 

GICOL, APAVT e AHP, em 17 de julho 

de 1997, com o objetivo de avaliar a 

viabilidade de criação do Turismo de 

Lisboa

 > Assinatura do protocolo de acordo entre 

a CML e a ATL, em 10 de outubro de 

1997

 > Escritura pública de transformação do 

BILHeTe De IDeNTIDADe ATL
GICOL em Associação Turismo de Lisboa, 

em 30 de outubro de 1997

 > Declaração de utilidade pública, em 

fevereiro de 2000 

 > Reconhecimento como Agência Regional 

de Promoção Turística (ARPT), em finais 

de 2003, mantendo a promoção turística 

internacional como a sua principal 

atividade enquanto Agência

Lisboa Convention Bureau em Lisboa Visitors & 

Convention Bureau. Esta entidade tinha como 

missão estudar, preparar e desenvolver a pro-

moção turística da Cidade de Lisboa, melhorar 

o produto turístico e assegurar a informação aos 

turistas.

Acessoriamente, ficou estabelecido que o Lisboa 

Visitors & Convention Bureau poderia criar ou 

gerir projetos ou equipamentos de interesse 

turístico, por si ou em associação com outras 

entidades. A nova estrutura manteve a natu-

reza jurídica de associação privada sem fins 

lucrativos e a sua gestão partilhada entre o 

sector público, associativo e empresarial, de-

de um mesmo objetivo.

Neste contexto, entendeu-se que a experiên-

cia acumulada no GICOL – Lisboa Convention 

Bureau, que reunia cerca de cem entidades 

públicas e privadas, devia ser aproveitada para 

desenvolver uma experiência única no país. Foi 

tida em conta a experiência de outras cidades, 

europeias e norte-americanas, cujo modelo de 

desenvolvimento turístico tinha como base a 

parceria público/privada.

Quatro entidades – CML, APAVT, AHP e GICOL 

– celebraram então um protocolo, mediante o 

qual comprometeram-se a desenvolver estudos 

e ações com vista à transformação do GICOL –     

2014

2011

2016

20152013 2017

2009
2012

euroPe’s Leading Cruise 
desTinaTion 

(worLd TraveL awards) 
Lisboa, “Cidade mais 

CooL da euroPa” (Cnn) 

inauguração PáTio da gaLé 
inauguração da aLa PoenTe do Terreiro do Paço/

esPLanadas/PosTo de Turismo/Lisboa shoP 
meLhor PorTo inTernaCionaL de Cruzeiros 

(Cruise exCeLLenCe awards)

Lisboa, meLhor Cidade Para Cruzeiros 
da euroPa (worLd TraveL awards)

LançamenTo do ProjeTo de vaLorização e inTervenção 
das aLas exPoenTe e norTe do PaLáCio naCionaL da ajuda / 
exPosição PermanenTe das joias da Coroa e dos Tesouros 

de ourivesaria da Casa reaL 
LançamenTo do ProjeTo de requaLiFiCação 

da esTação suL e suesTe Para TerminaL 
da aTividade maríTimo-TurísTiCa 

LançamenTo do ProjeTo do museu judaiCo 
de Lisboa

1.ª edição da web summiT

aberTura 
do CenTro 

de inTerPreTação 
miTos & Lendas 

de sinTra 

aberTura do arCo 
da rua augusTa 

Lisboa, meLhor desTino 
euroPeu de CiTY breaks 
(worLd TraveL awards)

(re)aberTura do PaviLhão CarLos LoPes 
aberTura do PiLar 7 - CenTro de inTerPreTação 

da PonTe 25 de abriL - (verão 2017) 
Lisboa eLeiTa a meLhor Cidade do ano 

(waLLPaPer design awards)

Lisboa, meLhor desTino euroPeu 
(worLd TraveL awards) 

Lisboa enTre as 25 Cidades mundiais 
Para viver (monoCLe)

inauguração da aLa nasCenTe 
Terreiro do Paço resTauranTes/

esPLanadas/ 
disCoTeCa/Torreão nasCenTe

aberTura do Lisboa sTorY CenTre 
voLvo oCean raCe  

Lisboa, uma das Cidades mais 
românTiCas do mundo (Food & wine)

vendo os seus órgãos, respetiva composição, 

competências e forma de eleição refletir essa 

natureza.

Com base no protocolo, ficou decidido que o 

financiamento do Lisboa Visitors & Convention 

Bureau deveria garantir a sua autonomia e ca-

pacidade de intervenção, bem como definida 

a origem das suas receitas.

O documento determinava, ainda, que até 

ao final de setembro de 1997 deveriam estar 

concluídos todos os preparativos, de modo a 

que a nova estrutura pudesse ser implemen-

tada a partir do início de 1998 e completa-

mente operacional após a EXPO´98.
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NOVO PATAMAR 
DE EXCELÊNCIA 
TURÍSTICA 
O Turismo de Lisboa 
desenvolveu, até à data, 
cinco Planos Estratégicos, 
documentos fundamentais 
que, de forma coerente e 
progressiva, têm definido 
as principais orientações 
e programas de ação para 
períodos de quatro anos, 
visando o desenvolvimento 
turístico sustentado da 
Região.
O Plano Estratégico para o 
Turismo da Região de Lisboa 
2015 – 2019 atualmente 
em vigor foi elaborado em 
conjunto com a Entidade 
Regional de Turismo da 
Região de Lisboa, e tem 
em conta o mosaico de 
experiências proporcionado 
pelos 18 municípios que 
a integram – Alcochete, 
Almada, Amadora, Barreiro, 
Cascais, Lisboa, Loures, 
Mafra, Moita, Montijo, 
Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal, Sesimbra, Setúbal, 
Sintra e Vila Franca de Xira.

PROgRAMA LISBOA 2002 
NA ONDA DA EXPO´98
A elaboração do primeiro Plano Estratégico do Tu-

rismo de Lisboa, denominado Programa Lisboa 

2002, assentou num aproveitamento da dinâ-

mica da EXPO´98 com vista à transformação de 

Lisboa num destino turístico competitivo inter-

nacionalmente. No documento Lisboa era apre-

sentada como um destino turístico de eleição, 

possuidor de uma trilogia desafiante, História, 

Escala Humana e Resort, fatores distintivos de 

outros destinos turísticos urbanos.

Neste contexto e ao definir as orientações da 

atividade turística entre os anos de 1998/2002, 

o Plano dava também ênfase à intervenção inte-

grada em termos de promoção e à reengenha-

ria de produto e melhoria da qualidade urbana. 

Pela primeira vez, o Turismo de Lisboa teve as 

devidas oportunidades para, com sucesso, im-

plementar a estratégia de promoção turística.

Nota, ainda, para a relevância dada às parce-

rias com prescritores (nomeadamente com os 

operadores turísticos) e à intervenção a nível da 

promoção externa, através das agências de co-

municação, contratadas em 1999, nos mercados 

estratégicos e prioritários, o que constituiu uma 

iniciativa pioneira no nosso país.

PLANO DE MARkETINg E 
COMUNICAÇÃO 2003/2006  
LISBOA TANTO, TÃO PERTO 

Neste Plano Estratégico do Turismo de Lisboa foi as-

sumida uma visão regional, com o objetivo de 

ganhar escala enquanto destino turístico, numa 

perspetiva de benefício mútuo. 

Sendo a via aérea a preferencial para quantos vi-

sitam Lisboa, foi dada especial atenção às aces-

sibilidades, desenvolvendo-se pela primeira vez 

uma estratégia de captação de companhias aé-

reas de baixo custo, que tinham gerado grandes 

desenvolvimento noutros destinos internacio-

nais, mas que ainda não tinham rotas para Por-

tugal, para além das parcerias com companhias 

tradicionais que também forma reforçadas.

Neste sentido, e para além de acordos com ou-

tras companhias mais pequenas, o Turismo de 

Lisboa estabeleceu a primeira parceria com a 

EasyJet, cuja operação se começou a desenvol-

ver-se passando, anos mais tarde, pela instala-

ção de uma base em Lisboa.

Neste plano estratégico o Terreiro do Paço foi 

definido, pela primeira vez, como centralidade 

turística. A mais emblemática praça da capital 

portuguesa, de grande beleza edificada e loca-

lizada junto ao Rio Tejo, tornar-se-ia, cada vez 
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mais, numa das mais movimentadas da cidade 

e um meeting point de eleição.

TLX10 PLANO 
ESTRATégICO 2007-2010
MODERNIDADE NA PROPOSTA 
DE VALOR
Neste plano, o produto turístico era visto como a 

soma de um destino e de uma motivação com o 

objetivo de aumentar o grau de satisfação dos tu-

ristas. Foi introduzido o conceito de modernidade 

na proposta de valor, bem como a criação de três 

microcentralidades ligadas pelo Eixo Ribeirinho. 

As linhas fundamentais do documento passavam 

por reforçar a intervenção no mercado de esta-

das curtas e alargar o núcleo base de mercados 

emissores europeus, para além de trabalhar a 

motivação de mercados emissores para os quais 

a distância do aeroporto à cidade não tinha peso 

na decisão da viagem – caso da Europa de Leste, 

Escandinava, América do Norte e Brasil –, consi-

derando que na altura se debatia a construção 

de um novo aeroporto na margem sul de Lisboa.

Em termos de promoção este Plano definiu 

como prioridade na utilização dos meios online, 

estratégia que haveria de ser depois estendida 

a todo o país. 

 > Programa Lisboa 2002

 > Plano de Marketing e Comunicação 

2003-2006

 > TLx10 Plano Estratégico 2007-2010

 > TLx14 Plano Estratégico para o Turismo 

de Lisboa 2011-2014

 > Plano Estratégico para o Turismo da 

Região de Lisboa 2015-2019

CINCO PLANOS 
eSTRATéGICOS 

TLX 14 – PLANO ESTRATégICO 
PARA O TURISMO DE LISBOA 
2011-2014
NO TOP OF MIND 
Colocar Lisboa no top of mind das capitais euro-

peias foi o objetivo deste Plano Estratégico para o 

Turismo em Lisboa. Para o concretizar havia que 

crescer em quantidade e valor, qualificar a expe-

riência do visitante e aumentar a notoriedade do 

destino. 

As ambições para Lisboa, enquanto destino turístico 

único, passavam por integrar o quadro das capitais 

europeias com maior fluxo turístico, consolidar a 

quota de mercado no panorama turístico nacional e 

reforçar a contribuição para o aumento da competi-

tividade do turismo português a nível internacional.  

O plano identifica também os novos desafios que 

o turismo do século XXI enfrenta, assim como as 

estratégias a seguir, decorrentes de um mercado 

globalizado e fortemente concorrencial, no qual a 

oferta supera a procura.  

Dando continuidade aos objetivos de desenvolvi-

mento e de crescimento do destino Lisboa, o TLx14 

apresenta 10 Programas Estratégicos, identificando 

para cada um a vertente (Mercados/ Segmentos, 

Produtos e Marca) a que mais apelam.

Pela primeira vez este Plano abordava a possibili-

dade de criação de um Fundo de Desenvolvimento 

Turístico composto por taxas turísticas, que permi-

tiriam estabelecer objetivos mais ambiciosos. Este 

Fundo só viria a ser criado em 2015, com aplicação 

a partir de 2016.

PLANO ESTRATégICO PARA 
O TURISMO DA REgIÃO DE 
LISBOA 2015-2019
POSICIONAR LISBOA NUM 
NOVO PATAMAR DE EXCELÊNCIA 
TURÍSTICA
O plano em vigor reflete o trabalho de players públi-

cos e privados, com interesse no desenvolvimento e 

valorização turística da Região, bem como os vários 

municípios que integram a Entidade Regional de 

Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL). A estratégia 

assenta numa visão alargada, integrada e reforça-

da da oferta, através da qual se quer aumentar a 

notoriedade e melhorar a performance do destino, 

posicionando-o num novo patamar de excelência.

O plano preconiza que a Região de Lisboa se alicer-

ce numa maior diversidade e complementaridade, 

num maior número de atrações e de atividades, 

com várias combinações de produto possíveis. Para 

isso, destaca o aprofundamento do relacionamento 

entre a Cidade de Lisboa e a Região.

O objetivo é criar uma visão coerente da Região, 

através de soluções mais adequadas tendo em con-

ta as especificidades e diferenças das cinco macro 

centralidades turísticas existentes – Lisboa, Cascais 

e Sintra, bem como Arrábida e Arco do Tejo – e das 

micro-centralidades dentro de Lisboa e nos Conce-

lhos limítrofes.

Mostrar que o destino Lisboa é a capital da Europa 

com maior diversidade, alargar o leque de produ-

tos turísticos, aprofundar a promoção externa em 

alguns mercados estratégicos são alguns dos objeti-

vos deste plano, que regularmente é revisto, tendo 

em conta as metas já atingidas. Para 2017 as metas 

foram revistas em alta, tendo em conta que os ob-

jetivos fixados para 2019 foram atingidos com três 

anos de antecipação.
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Os associados encontram-se classificados como fun-

dadores, efetivos e aliados. Os associados fundado-

res são: Câmara Municipal de Lisboa, Fundação AIP, 

UACS – União de Associações do Comércio e Servi-

ços, APAVT – Associação Portuguesa das Agências de 

Viagens e Turismo, AHP – Associação da Hotelaria de 

Portugal e TAP – Air Portugal.

Os associados efetivos são as entidades oficiais e 

outras equiparadas, as associações empresariais e 

profissionais, e as empresas e entidades que de-

senvolvam atividade predominante no setor do 

Turismo.

Os associados aliados são entidades que desenvol-

vem atividade complementar no sector do Turismo 

ou cuja integração no Turismo de Lisboa seja consi-

derada relevante para a oferta turística da Região. 

Fazem ainda parte desta classificação as entidades 

localizadas em concelho não pertencente à Área 

Metropolitana de Lisboa.

Os associados estão divididos em mais de 30 ca-

tegorias, algumas das quais fracionadas em subca-

tegorias, sendo a de Empreendimentos Turísticos, a 

que mais membros reúne.

De seguida são apresentadas algumas das 

categorias a que pertencem os associados do 

Turismo de Lisboa:

 > Agências de Viagens e Turismo

 > Alojamento Local

 > Associações Emp., Prof., Cult. & Recreativas 

 > Atividades Gastronómicas & de Enoturismo

 > Campos de Golfe

 > Casas de Fado

 > Centros Comerciais & Grandes Armazéns

 > Equipamentos e Parques Temáticos & de 

Diversões

 > Empresas de Animação Turística

 > Empreendimentos Turísticos

 > Entidades Oficiais & Outras Equiparadas

 > Estabelecimentos de Restauração & Bebidas

 > Fornecedores de Bens & Prestadores de Serviços

 > Museus, Palácios, Fundações & Parques 

Naturais 

 > Organizadores Profissionais de Congressos

 > Recintos de Espetáculos, Divertimentos, 

Animação & Eventos

 > Transportadoras & Infraestruturas

ASSOCIATIVISMO

A UNIÃO FAZ A FORÇA

No espaço de 20 anos, o número de associados do Turismo 
de Lisboa registou um aumento de 393%, ao passar de 163 
membros, em 1998, para 803 no final do ano transato. 
O aumento faz jus ao princípio de que “a união faz a 
força”, evidente nos bons resultados turísticos obtidos 
ano após ano.

VANTAgENS EM 
SER ASSOCIADO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Contribuir ativamente para a melhoria do 

produto turístico, para o aumento e qualificação 

dos fluxos turísticos e para a eficácia da 

promoção turística;

Participar num projeto de prestígio em 

conjunto com entidades públicas, associações 

empresariais e empresas;

Poder utilizar, como símbolo de credibilidade, 

placa no estabelecimento e identificação nos 

materiais próprios, atestando a sua qualidade 

de membro do Turismo de Lisboa;

Ser incluído nos materiais promocionais 

editados pelo Turismo de Lisboa – guias, 

roteiros, manuais, entre outros – nos quais só 

constam os membros;

Ter preferência na participação em todas as 

ações – Feiras, Workshops, Seminários, entre 

outros – na aquisição de bens, produtos ou 

serviços e em inserções publicitárias nas 

publicações do Turismo de Lisboa;

Ser divulgado e recomendado pelo Turismo de 

Lisboa junto dos seus membros e de terceiros, 

incluindo em resposta a pedidos de informação 

realizados em Feiras, Postos de Turismo e por 

outros meios. A ATL salvaguarda o direito de 

analisar os materiais cedidos pelos associados 

a colocar nos Postos de modo a evitar qualquer 

conflito de interesses com os membros e com  a 

atividade da Associação;

Gozar de preferência no fornecimento de bens 

ou serviços ao Turismo de Lisboa ou em relação a 

ações em que este participe;

Beneficiar de descontos, de pelo menos 10%, nas 

inserções publicitárias em publicações, vídeos e 

filmes, entre outros, e na aquisição merchandising 

vendidos pelo Turismo de Lisboa;
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A adesão à Associação Turismo de 

Lisboa caracteriza-se pelo contacto 

permanente entre os proponentes e o 

organismo. A candidatura é feita quer 

por iniciativa dos interessados, quer do 

Turismo de Lisboa, através dos seus di-

rigentes ou colaboradores.

A este primeiro passo, segue-se o envio 

da proposta de adesão e documenta-

ção sobre o Turismo de Lisboa, sendo 

os esclarecimentos necessários efe-

tuados em reunião ou pelo telefone. A 

proposta de adesão segue, então, para 

o Gabinete de Associativismo, e a de-

liberação tem lugar em reunião da Di-

reção. A decisão é depois comunicada 

ao candidato, seguindo-se o envio de 

materiais de identificação enquanto 

membro do Turismo de Lisboa. A par-

tir de então, o novo associado passa a 

fazer parte dos materiais promocionais 

da ATL ou começa a ser divulgado pela 

rede de postos de informação turística.

SeR ASSOCIADO DO 
TuRISmO De LISBOA

10.

9.

11.

12.

13.

15.

16.

14.
Receber comissões superiores a 50% em relação 

aos não membros na venda do Lisboa Card e de 

outros produtos criados, geridos ou participados 

pelo Turismo de Lisboa;

Beneficiar de descontos até 50% nas participações 

em iniciativas promocionais organizadas pelo 

Turismo de Lisboa, designadamente workshops e 

seminários;

Adquirir materiais promocionais editados 

pelo Turismo de Lisboa a preço de custo ou 

gratuitamente, conforme o tipo de material. 

Para os não membros serão praticados preços 

comerciais;

Beneficiar de condições especiais na aquisição 

de bens ou serviços negociados pelo Turismo 

de Lisboa com outras entidades;

Receber informações regulares, 

designadamente resultantes de estatísticas e 

estudos elaborados ou obtidos pelo Turismo de 

Lisboa;

Propor programas, projetos ou ações para 

co-financiamento pelo Turismo de Lisboa;

Participar em Planos de Promoção conjunta, em 

percentagens inferiores às usuais.

Gozar de preferência no patrocínio de ações do 

Turismo de Lisboa;

RepResentatividade dos associados 
poR categoRia em 2016



EVOLUÇÃO DO TURISMO
VISÃO E DINAMISMO 
A evolução dos indicadores turísticos de Lisboa tem sido 
progressiva no decorrer dos últimos 20 anos. Mas, a receita 
de sucesso não é fruto do acaso. Um destino turístico 
constrói-se diariamente, alicerçado numa estratégia com 
visão a médio/longo prazo e com o trabalho e dedicação 
dos profissionais do sector. É um processo dinâmico na 
adaptação permanente ao perfil do turista e na capacidade 
de inovação e de diferenciação da sua oferta, fatores que 
tornam Lisboa num destino onde cada experiência é única 
e à medida de quem a (re)visita.

Lisboa está preparada para receber todo o tipo 

de turistas. A sua oferta é de excelência em 

todos os segmentos, com destaque para a 

boa acessibilidade, hotelaria diferenciada e de 

qualidade, clima ameno ao longo de todo o 

ano, segurança e arte de saber receber.

DORMIDAS
Mais do que palavras, os números falam por 

si. Dados referentes à Área Metropolitana 

de Lisboa davam conta de 5,7 milhões de 

dormidas na hotelaria em 1997, um número 

que cresceu 130% para um valor estimado de 

13,1 milhões em 2016. Em 20 anos, Lisboa 

contabilizou 161,2 milhões de dormidas.

HóSPEDES
No mesmo contexto registaram-se 2,4 milhões 

de hóspedes em 1997 e 5,6 milhões no ano 

passado, evolução a que corresponde uma 

subida de 132%. De 1997 a 2016 ter-se-ão 

registado 70 milhões de hóspedes.

RECEITAS
As receitas totais em 1997 ascenderam a 274 

milhões de euros, tendo aumentado 220% 

para o valor estimado de 876 milhões de 

euros em 2016. De 1997 a 2016 ter-se-ão 

registado 9.867 milhões de euros em receitas 

totais de hotelaria.

CReSCImeNTO 
SuSTeNTADO

A Ocupação na Cidade de Lisboa era de 

63,0% em 1997, tendo passado para 

75,6% em 2016 (mais 12,6 pontos). 

Em 1997 o preço médio por quarto ven-

dido (Average) na Cidade era de 61,21 

euros. Em 2016 o mesmo indicador re-

gistou 91,20 euros (+49,0%, em termos 

nominais). 

Já o preço médio por quarto disponí-

vel (RevPar) era de 38,57 euros em 

1997, passando 68,96 euros em 2016 

(+78,8%, em termos nominais).

ESTABELECIMENTOS E 
CAPACIDADE HOTELEIRA
Ano após ano, a capacidade hoteleira foi 

acompanhando o número crescente de turistas, 

passando de 287 unidades em 1997 para 332 

em 2016 (+15,7%). Já em número de quartos, o 

aumento foi de 74% (de 38.218 quartos em 1997 

para 66.546 em 2016). 

CONgRESSOS
Há 20 anos, Lisboa recebia apenas 17 eventos, 

ocupando o 30.º lugar no ranking de congressos 

internacionais da ICCA – International Congress and 

Convention Association. Em 2015, Lisboa entrou no 

Top 10 deste ranking, ocupando o 9.º lugar, com 

145 eventos.

AEROPORTO
O registo de passageiros no Aeroporto de Lisboa 

em 1997 totalizou 6,6 milhões, um número 

que aumentou 238% para 22,45 milhões no 

ano passado. Entre 1997 e 2016 passaram pelo 

aeroporto 249,6 milhões de passageiros.

CRUZEIROS. Em 1997 foram registados 113 

mil passageiros de cruzeiro no Porto de Lisboa, um 

número que subiu para 522 mil em 2016, a que 

corresponde, também, um expressivo aumento de 

360%. De 1997 a 2016 passaram pelo Porto de 

Lisboa 6,4 milhões de passageiros de cruzeiro.

DORmIDAS
1997 2016

5,7 MILHÕES 
DE DORMIDAS

13,1 MILHÕES 
DE DORMIDAS
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170 eveNTOS  jÁ 
PRevISTOS

No ano em curso, Lisboa tem já confir-

mados 170 eventos empresariais – en-

volvendo 160 mil participantes –, que 

englobam congressos internacionais e 

cimeiras, como a Web Summit, reuniões 

de empresas, lançamentos de marcas ou 

outras iniciativas associadas a negócios. 

Com o objectivo de promover a captação 

e a realização de congressos e eventos 

corporativos e associativos na capital 

portuguesa, a ATL lançou este ano um 

programa que resulta do Fundo de De-

senvolvimento Turístico de Lisboa, cujo 

montante de apoio pode chegar aos 40 

mil euros por candidatura.

NOvO AeROPORTO 
DO mONTIjO

Lisboa vai ter um novo aeroporto, no 

Montijo, com o objetivo de dar respos-

ta ao crescente fluxo de operações no 

Aeroporto Humberto Delgado. Com este 

propósito, o Governo e a ANA assina-

ram, no dia 15 de fevereiro, um memo-

rando de entendimento para dar início 

ao desenvolvimento dos estudos neces-

sários à construção do novo aeroporto. 

Recorde-se que no ano passado, o Ae-

roporto Humberto Delgado registou, 

uma vez mais, novo recorde anual de 

passageiros. 

CONGReSSOS

1997

2015

30º LUGAR COM 
17 EVENTOS

ICCA

2016
AeROPORTO

1997
6,6 MILHÕES 

DE PASSAGEIROS
22,45 MILHÕES 

DE PASSAGEIROS

CRuzeIROS

1997 2016
113 MIL 

PASSAGEIROS
522 MIL 

PASSAGEIROS

ReCeITAS
1997

2016

274 MILHÕES 
DE EUROS

876 MILHÕES 
DE EUROS

eSTABeLeCImeNTOS 
e CAPACIDADe 

HOTeLeIRA

1997

2016

38.218 QUARTOS
287 UNIDADES

66.546 QUARTOS
332 UNIDADES 9º LUGAR COM 

145 EVENTOS 

HóSPeDeS

1997 2016
2,4 MILHÕES 5,6 MILHÕES 
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TERREIRO DO PAÇO
O RENASCER DE UM PONTO 
DE ENCONTRO
O Terreiro do Paço, uma das maiores praças da Euro-

pa, é o exemplo mais emblemático da participação 

ativa do Turismo de Lisboa na reabilitação da Cidade, 

tendo desenvolvido diversas ações por incumbên-

cia da Câmara Municipal de Lisboa e em articulação 

com diversos departamentos do Estado. Com uma 

localização privilegiada junto ao Rio Tejo, esta praça, 

de visita e paragem obrigatórias, permite aceder a 

vários pontos de interesse.

Outrora um parque de estacionamento, o proje-

to de reabilitação do Terreiro do Paço literalmente 

devolveu a praça à Cidade, requalificando o espaço 

público e dotando-a de equipamentos valorativos 

do seu usufruto público, o que rapidamente a tor-

nou num meeting point privilegiado. Se durante 

muitos anos os lisboetas viveram praticamente de 

costas voltadas para esta praça, com a reabilitação 

passaram a desfrutar inteiramente da maior sala de 

visitas do país, possuidora da melhor vista sobre o 

Tejo. O aumento do espaço dedicado às pessoas 

e a consequente redução da área antes ocupada 

pela circulação automóvel e estacionamento, a par 

da reabilitação do património, da criação de novos 

espaços comerciais e de animação e da utilização 

para iniciativas lúdicas e culturais trouxe mais vida 

à Baixa Pombalina. 

Esplanadas, restaurantes, cafés, um quiosque e uma 

loja de flores, a par de outros equipamentos, enri-

quecem a oferta e contribuem para a dinamização 

deste ponto de encontro de uma capital europeia 

aberta ao mundo.

LISBOA WELCOME CENTER 
A PRIMEIRA INTERVENÇÃO NO 
TERREIRO DO PAÇO
A primeira intervenção do Turismo de Lisboa no 

Terreiro do Paço foi a criação, em 2001, do Lisboa 

Welcome Center na Ala Poente, posteriormente 

alargado e reformulado, a partir da reabilitação de 

um espaço pombalino anteriormente ocupado por 

armazéns dos CTT. Atualmente, este espaço inclui a 

sede e centro institucional da Associação Turismo de 

CRIAR E gERIR PARA REABILITAR 
E DAR VIDA À CIDADE
A par da promoção de Lisboa, a atividade do Turismo de 
Lisboa passa também pela participação ativa na criação 
ou gestão de projetos ou equipamentos de interesse 
turístico, que enriqueçam o destino turístico e melhorem 
a experiência dos turistas. Como traço comum destes 
projetos está sempre presente a ideia de melhorar a cidade 
para os residentes e para os turistas, tornando-a mais 
atrativa e vivida.

Lisboa, a “Lisboa Shop”, uma loja de referência em 

termos de merchandising e produtos de Lisboa, um 

posto de turismo, dois restaurantes e esplanadas. 

Brevemente esta oferta será reforçada com a ins-

talação de mais um restaurante e uma esplanada, 

resultante da transformação do espaço antes ocupa-

do pelo antigo centro de recrutamento do Exército.

 

PÁTIO DA gALé
A TRANSFORMAÇÃO TOTAL
De garagem, o Pátio da Galé, inaugurado em 25 de 

fevereiro de 2011, passou rapidamente a espaço 

de eleição para eventos e exposições. Com uma 

dimensão de 1.500m², prima pela versatilidade. Ao 

seu legado histórico junta-se uma arquitetura única 

com espaços amplos e aspeto neutro, que permite 

diversas utilizações e adaptações consoante as es-

pecificidades de cada evento. Peixe em Lisboa e 

Moda Lisboa - Lisbon Fashion Week são dois 

dos eventos de maior expressão que ali se 

têm realizado, promovendo a notoriedade do 

espaço.

Localizada no Pátio da Galé, a Sala do Risco 

marca também a diferença. São cerca de 850m² 

de um espaço que prima pelos detalhes e pelo 

caráter polivalente. Teto abobadado, colunas 

simétricas e grande amplitude e elegância 

permitem que este espaço seja facilmente 

trabalhado e adaptado à natureza do evento, 

seja com um cunho mais corporativo ou mais 

informal.

LISBOA STORy CENTRE – 
MEMóRIAS DA CIDADE
É conhecido enquanto centro de interpretação 

dedicado à História da capital. Qual ponto de 

partida para uma visita à Cidade, o Lisboa Story 

Centre conduz o visitante numa viagem pelo 

tempo à descoberta das memórias de Lisboa, 

desde a sua fundação até aos dias de hoje.

O percurso da visita está organizado em seis 

núcleos fundamentais: Lisboa: Mitos e Realida-

des, onde se aborda o Rio, a Terra, o Mar, o Céu, 

Primórdios mitológicos, Colonizadores e con-

quistadores e as Muralhas da Cidade. Segue-se 

o núcleo Lisboa: Cidade Global, que apresenta 

a Cidade Cosmopolita, o Armazém do Mundo, 

Para Além do Horizonte, o Padre Voador, a Cidade 

Magnificente, Morte e Política e a Igreja. Na se-

ção dedicada ao 1 de novembro de 1755, o Dia 

de Todos os Santos, é abordado o Terramoto e 

a cidade em ruínas através de uma experiência 

imersiva, passando para o núcleo sobre a Visão 

de Pombal, que apresenta o Planeamento da 

Cidade Moderna no pós-terramoto e a Recons-

trução da Cidade. Por fim, no núcleo Terreiro do 

Paço é abordada a Praça: Política e Lazer.

Mas o Lisboa Story Centre – Memórias da Cidade 

está também vocacionado para receber eventos. 

Com cinco salas distintas e adaptáveis, a mo-

dernidade desta infra-estrutura permite acolher 

os mais diversos formatos, desde encontros 

gastronómicos, a exposições ou eventos tecno-

lógicos, entre muitos outros. 

ARCO DA RUA AUgUSTA 
IMPONENTE E TRIUNFAL
Símbolo da Lisboa triunfal, está localizado no 

Terreiro do Paço e, desde a sua inauguração ao 

público, em 9 de agosto de 2013, até 2016, 

recebeu 548.095  visitantes, a quem proporcio-

nou o desfrute de uma das mais fabulosas e 

extensas panorâmicas sobre a cidade, a partir do 

miradouro ali existente. 

Para além de possibilitar uma magnífica paisagem 

sobre o emblemático Terreiro do Paço, a Baixa 

Pombalina, a Sé, o Castelo de São Jorge e o Rio Tejo, 

WeLCOme CeNTeR

Com entrada pela Rua do Arsenal e Terreiro 

do Paço, o Lisboa Welcome Center foi criado 

com o objetivo de ser um espaço de aten-

dimento dedicado ao turista, fornecendo-

lhe toda a informação necessária na sua 

visita a Lisboa. 

A conceção inicial envolvia um posto de 

informação turística Ask Me Lisboa, um au-

ditório para promoção de eventos, uma loja 

e espaços de restauração e lazer.
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esta atração, cultural e turística, dá a conhecer um 

pouco da sua própria história, através da exposição 

que se encontra patente na Sala do Relógio. O 

acesso ao Arco é feito através de um elevador, cuja 

entrada está localizada na Rua Augusta.

A edificação deste monumento começou após o 

terramoto de 1755, numa primeira versão que 

nunca viria a ser concluída. Em 1873, a constru-

ção recomeçou segundo um projeto do arquite-

to Veríssimo José da Costa, tendo ficado concluí-

da em 1875.

A valorização cultural e turística do Arco da Rua 

Augusta permitiu a sua reabilitação e restauro, 

bem como a criação de condições para a sua 

abertura ao público, fazendo hoje parte relevan-

te da oferta turístico-cultural de Lisboa.

Com o mesmo esplendor de outrora, na parte 

superior do Arco é possível observar as escultu-

ras de Célestin Anatole Calmels representando 

a Glória, coroando o Génio e o Valor. Já no plano 

inferior, encontram-se esculturas de Vítor Bas-

tos, que representam Vasco da Gama, Viriato, 

do lado nascente, e do Marquês de Pombal e 

Nuno Álvares Pereira, do lado poente. Do mes-

mo autor são as figuras alegóricas dos rios Tejo 

e Douro, reclinadas lateralmente ao corpo su-

perior.

No topo do Arco pode ainda ler-se uma inscri-

ção, em latim, que remete para a grandiosidade 

portuguesa na época dos Descobrimentos: “Às 

Virtudes dos Maiores, para que sirva a todos de 

ensinamento. Dedicado a expensas públicas”.

CENTRO INTERPRETATIVO 
MITOS E LENDAS DE SINTRA 
PELOS MISTéRIOS DA VILA 

É uma das principais atrações turísticas desta 

vila romântica, localizada a poucos quilómetros 

de Lisboa. A funcionar no edifício do Posto de 

Turismo, é nesse local que os visitantes são con-

vidados a descobrir o misticismo, os segredos e 

o romantismo de Sintra, numa viagem que cruza 

História, Música e Literatura, recorrendo a ceno-

grafia, técnicas multimédia e experiências sen-

soriais.

Em Sintra, o Turismo de Lisboa leva os visitantes 

numa viagem surpreendente pelas histórias e locais 

que, desde tempos imemoriais, enchem a vila de 

mistério e a tornam num dos destinos mais apeteci-

dos do mundo. O percurso da visita cruza a realidade 

e a ficção em várias dimensões ao longo dos 17 

espaços existentes e inicia-se num elevador forra-

do com imagens que simulam um dos caminhos 

da vila, ao som da floresta e com luzes reduzidas, 

conduzindo os visitantes ao Piso 3, ponto de partida 

desta experiência. 

Ao entrar nesta sala fica-se com a sensação de ter 

chegado ao cimo da Serra de Sintra e é aí que um 

narrador introduz o conceito das lendas e o momen-

to da Criação das Penhas – Lenda dos Cinco Altos de 

Nomes Iguais e Apelidos Diferentes de Sintra. No 

Piso 2, os visitantes têm contacto com eventos his-

tóricos e outras lendas, através de ecrãs touchscreen 

e de um filme de animação em telas, com recurso 

a vídeo mapping, apoiados por narrações em áudio 

guia.

Já no Piso 1 são reveladas mais algumas lendas, 

como a do Túmulo dos Dois Irmãos – uma das mais 

empolgantes histórias do imaginário da vila –, e a 

dos Sete Ais. Num outro espaço é feita uma ho-

menagem aos escritores que se deixaram seduzir 

Um dos primeiros projetos 
LISBOA CAmPING

Foi um dos primeiros projetos a beneficiar 

da intervenção do Turismo de Lisboa, 

ao abrigo do protocolo assinado com 

a autarquia da capital, e que teve por 

objetivo a sua recuperação e dinamização.

Localizado no interior do Parque Florestal 

de Monsanto, o pulmão da cidade, o Lisboa 

Camping abrange uma área vedada que se 

estende por cerca de 38 hectares. 

Com a classificação de 4 estrelas, este par-

que apresenta duas áreas distintas, uma 

das quais destinada ao campismo ou cara-

vanismo e a outra a bungalows.

pela vila mágica de Sintra, exibindo-se quadros de 

imagens animadas dos mesmos, com locução das 

suas experiências contadas na primeira pessoa. 

Aqui, num espaço 4D, através de uma experiência 

multissensorial complementada por mecanismos 

de cheiro e vento, é explicada a lenda da aparição 

de Nossa Senhora à rapariga muda que pastoreava 

um rebanho de ovelhas na serra.

No Piso -1, novas aventuras esperam os visitantes, 

como a entrada num túnel que simula o Poço Iniciá-

tico; a experiência imersiva de estar a bordo de um 

barco, a ver o Adamastor, enquanto são envolvidos 

pelas ondas do mar; ou, até mesmo, as cenografias 

e hologramas que recriam o universo pagão omni-

presente nas lendas e mitos, através da natureza, 

animais e fadas. A visita termina na envolvência da 

magia do verde, ao som da floresta. 

meRCADO DA 
RIBeIRA

Na sequência da libertação do Piso 1 do 

tradicional Mercado da Ribeira, permitida 

pela criação do MARL – Mercado Abastece-

dor da Região de Lisboa, a ATL desenvolveu 

um projeto de reconversão e animação do 

espaço, inaugurado em 2001. Mais tarde, 

o espaço foi concessionado e reformulado 

dando lugar ao atual equipamento da Time 

Out, cujo sucesso tem sido evidente.
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NOVOS PROJETOS 

MELHORAR A EXPERIÊNCIA 
E A QUALIDADE DE VIDA

A experiência adquirida permitiu encarar novos projetos 
como é o caso do Pavilhão Carlos Lopes, entre outros. Mais 
recentemente, e com novas condições proporcionadas pela 
criação do Fundo de Desenvolvimento Turístico, têm vindo a 
ser desenvolvidos novos projetos, como é o caso do Pilar 7 - 
Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril, do Museu Judaico 
de Lisboa, do remate do Palácio da Ajuda, nunca concluído, 
da Exposição Permanente das Joias da Coroa e dos Tesouros 
da Ourivesaria da Casa Real, do Terminal de Atividade 
Marítimo-Turística na antiga Estação Fluvial Sul e Sueste e 
do Polo Descobrir. Todos estes equipamentos pretendem 
valorizar o destino, tendo por objetivo melhorar a experiência 
dos turistas e a qualidade de vida dos lisboetas.

O futuro Museu 
Judaico de Lisboa, 
localizado em Alfama, 
tem como objectivo 
divulgar a vivência 
e a cultura judaicas 
e a participação dos 
judeus portugueses 
tanto na História de 
Lisboa e de Portugal, 
como na da diáspora

PAVILHÃO CARLOS LOPES 
UMA (RE)ABERTURA HÁ TANTO 
ESPERADA
há tanto esperada. O Pavilhão Carlos Lopes, lo-

calizado no Parque Eduardo VII, reabriu as portas 

no dia 18 de fevereiro, depois de uma interven-

ção de reabilitação, no montante de cerca de oito 

milhões de euros, da responsabilidade da ATL, que 

teve por objetivo melhorar a oferta da Cidade e re-

cuperar um edifício icónico.

A reabilitação do Pavilhão permitiu dotar este 

equipamento/espaço de condições únicas para a 

concretização dos mais variados eventos culturais, 

desportivos, gastronómicos, empresariais e outras 

ações/iniciativas que instituições ou empresas ali 

queiram realizar.

O processo de reabilitação respeitou a memória 

histórica do Pavilhão, que possui uma sala princi-

pal multiusos com cerca de 2.000m2, um átrio com 

180m2, dois foyers com 280m2, um salão nobre 

com 180m2 e outras áreas de apoio.

Nos torreões está instalada uma exposição perma-

nente de homenagem ao ex-atleta olímpico Carlos 

Lopes que, em 1984, deu o nome ao Pavilhão.

Ainda antes da inauguração estavam já agendados 

alguns eventos para este espaço, nomeadamente, 

uma instalação multimédia interativa, de vi-

sita gratuita (18 de fevereiro a 18 de março) 

sobre o edifício e os 20 anos do Turismo de 

Lisboa, o evento gastronómico Peixe em Lis-

boa (março/abril), a ModaLisboa (outubro) e 

vários eventos empresariais.
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JOIAS DA COROA NO PALÁCIO 
NACIONAL DA AJUDA
O ESPLENDOR DA HERANÇA 
HISTóRICA 
As Jóias da Coroa e Tesouros da Ourivesaria da 

Casa Real vão estar em exposição permanente 

no Palácio Nacional da Ajuda, atualmente alvo 

de um projeto de valorização e intervenção nas 

áreas Poente e Norte, conjugando assim dois 

grandes desígnios nacionais. 

A mostra deste acervo de excecional valor patri-

monial será aberta ao público e reforça o contri-

buto do Palácio no plano cultural e turístico de 

Lisboa, através da exposição permanente de um 

conjunto notável de ourivesaria que constituía o 

Tesouro Real.

NOVO TERMINAL 
DE ATIVIDADE MARÍTIMO-
 -TURÍSTICA
À CONQUISTA DO TEJO
 A estação fluvial Sul e Sueste original, da 

autoria do arquiteto Cottinelli Telmo, situa-

da junto ao Cais das Colunas, no Terreiro do 

Paço, vai ser reabilitada para se tornar no 

novo Terminal de Atividade Marítimo-Turís-

tica de Lisboa. A reabilitação dotá-la-á de 

funções que garantem uma nova vida a um 

edifício classificado como Monumento de In-

teresse Público. 

O espaço exterior envolvente do edifício será 

também reabilitado, completando assim as 

obras já realizadas no Terreiro do Paço e 

Ribeira das Naus e as que se encontram em 

curso no Terminal de Cruzeiros, Campo das 

Cebolas e Cais do Sodré.

  

PILAR 7 - CENTRO 
INTERPRETATIVO DA PONTE 
25 DE ABRIL
UMA NOVA ATRAÇÃO 
TURÍSTICA
O 50.º aniversário da inauguração Ponte 25 

de Abril marcou o arranque do futuro Pilar 7 

- Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril, 

um projeto turístico e cultural que integra um 

miradouro panorâmico e uma experiência 

sensorial, física e intelectual no pilar da pon-

te, em Alcântara.

Esta nova atração turística permitirá aos visi-

tantes uma descoberta única da Ponte 25 de 

Abril, ainda este ano. A experiência culmina 

com a ascensão, através de um elevador, a 

um miradouro panorâmico que será construí-

do à altura do tabuleiro rodoviário da ponte, 

permitindo uma vista inédita e privilegiada 

sobre a cidade, em particular sobre Belém e 

o Rio Tejo. 

MUSEU JUDAICO DE LISBOA 
UM LEgADO CULTURAL
O futuro Museu Judaico de Lisboa, localizado 

em Alfama, tem como objetivo divulgar a vi-

vência e a cultura judaicas e a participação 

dos judeus portugueses tanto na História de 

Lisboa e de Portugal, como na da diáspora.

Reconhecer, estudar, preservar e tornar 

acessível o legado cultural dos judeus por-

tugueses é a missão deste novo projeto, que 

enriquece e diversifica a oferta turística de 

Lisboa.
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PEIXE EM LISBOA
O MAIOR EVENTO 
gASTRONóMICO
Uma das grandes novidades associadas à 

edição deste ano do Peixe em Lisboa, o maior 

evento gastronómico do país, é, precisamente, a 

mudança de instalações do Pátio da Galé, onde se 

realizou durante vários anos, para o recém-reabilita-

do Pavilhão Carlos Lopes. 

A produção do evento passa a estar a cargo do 

consórcio Dot Global e do Lufthansa Ground Service 

Portugal. 

A edição deste ano, que será a 10.ª, terá lugar ao 

longo de 11 dias, de 30 de março a 9 de abril, e 

deverá, à semelhança das anteriores, ter como pro-

tagonistas os peixes e os mariscos da nossa costa, 

confecionados com a arte e o saber de alguns dos 

mais destacados chefes portugueses e estrangeiros.

De ano para ano, o total de visitantes tem vindo 

a aumentar (21.500 visitantes em 2016, 24% dos 

quais estrangeiros, na grande maioria espanhóis, 

alemães, brasileiros, franceses e britânicos), pelo 

EVENTOS E ESPETÁCULOS 
PARA VIVER A CIDADE
O Turismo de Lisboa, no âmbito da sua atividade, tem 
apoiado diversos eventos de interesse turístico, alguns 
dos quais, como o Peixe em Lisboa, já se consolidaram 
no calendário da Cidade, aumentando a notoriedade do 
destino.

que é de esperar que este ano o número possa ain-

da ser superior.

A Gastronomia e Vinhos é um dos produtos turísti-

cos mais apreciados por quem nos visita, e Lisboa 

possui, também neste caso, uma oferta vasta e de 

grande qualidade que, uma vez mais, vai ser posta 

à prova no Peixe em Lisboa e, como de costume, 

deixar os visitantes com água na boca. 

ESPETÁCULOS 
DE VÍDEO MAPPINg
LUZES E COR PINTAM 
A NOITE DE LISBOA
O Terreiro do Paço, palco privilegiado de Lis-

boa, tem sido cenário dos muito apreciados espe-

táculos de vídeo mapping, que trazem até àquela 

praça bordejada pelo Rio Tejo milhares de pessoas, 

incluindo muitos turistas estrangeiros.

As projeções, de grande espetacularidade e plenas 

de cor, são feitas na fachada do edificado que tem 

o Arco da Rua Augusta ao centro e acompanhadas 

por música. 

Para além destes 
eventos, centenas 
de outros foram 
e continuam a 
ser apoiados pelo 
Turismo de Lisboa, 
designadamente com 
divulgação no site 
oficial, Canal Lisboa 
e publicações da 
Associação
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Os temas variam de edição para edição e o escolhi-

do no Natal passado foi “O Novo Palácio do Nico-

lau”, um estímulo à reflexão sobre as alterações 

climáticas.

Os espetáculos de vídeo mapping são gratuitos 

e promovidos pelo Turismo de Lisboa em parce-

ria com a Empresa de Gestão de Equipamentos e 

Animação Cultural (EGEAC) e a Câmara Municipal 

de Lisboa.

EVENTOS QUE 
MARCARAM A HISTóRIA
São muitas as iniciativas que o Turismo de Lis-

boa tem organizado desde a sua fundação, pela 

importância que significam para a notoriedade 

do destino, algumas das quais circunscritas no 

tempo, como o Festival dos Oceanos, o Festival 

do Vinho e da Vinha e o Festival das Músicas 

dos Portos. 

FESTIVAL DOS OCEANOS
PARA CELEBRAR O MUNDO DO MAR
Lisboa possui uma ligação histórica com os ocea-

nos e para a celebrar foi criado o Festival dos 

Oceanos, na sequência da EXPO’ 98. Desfiles, 

espetáculos multimédia, concertos e fogo-

de-artifício à beira-rio, entre muitas outras 

iniciativas, animaram as quatro edições do 

evento, realizadas no verão de 1999, 2000, 

2001 e 2007. Os eventos tiveram lugar um 

pouco por toda a cidade, enquanto os espe-

táculos tiveram como palcos o Parque das 

Nações, o Terreiro do Paço e Belém.

FESTIVAL DO VINHO 
E DA VINHA
HOMENAgEM A UMA 
TRADIÇÃO
Lisboa acolheu duas edições do Festival do 

Vinho e da Vinha (2000 e 2001), numa home-

nagem a uma tradição da cultura portugue-

sa, nas quais participaram, nomeadamente, 

produtores, enólogos, enófilos, escanções e 

jornalistas. 

Foram muitas as iniciativas que se destaca-

ram nestas duas edições. Marcas, rótulos, 

garrafas, datas, selos, origens, regiões, cas-

tas, colheitas e sabores foram protagonistas 

do evento, que contribuiu para o enriqueci-

mento da história do Turismo de Lisboa.

FESTIVAL DAS MúSICAS 
DOS PORTOS
QUANDO O FADO FOI 
“ANFITRIÃO”
O Fado, um símbolo da cultura portuguesa 

que há muito atravessou fronteiras, “convi-

dou” outras músicas de cidades portuárias 

como Lisboa para participarem no Festival 

das Músicas dos Portos, ao longo de três edi-

ções (2000, 2001 e 2002).

Nota para a 3.ª edição do Festival, marcada 

pelas shanties, as antigas canções de traba-

lho cantadas a bordo dos veleiros transatlân-

tico do século XIX, que tinham por objetivo 

estimular o esforço físico dos marinheiros.

O Museu Nacional do Azulejo, o Teatro Ca-

mões e o Lisboa Welcome Center foram pal-

cos deste festival, que teve como “anfitrião” 

o Fado, nos dias de hoje já reconhecido como 

Património Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO.

O Turismo de Lisboa tem tido 
também um papel ativo na captação 
e viabilização de alguns eventos de 
referência, como é o caso da Volvo 
Ocean Race e da Web Summit
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EXPERIÊNCIA úNICA E MEMORÁVEL
DE LISBOA PARA O MUNDO

Um destino turístico de excelên-

cia, como Lisboa é no presente, 

não se constrói de um dia para 

o outro. É fruto de um trabalho 

concertado que envolve vários 

players, da oferta de serviços 

profissionais e da capacidade de 

inovação que permite proporcio-

nar ao turista, cada mais vez mais 

informado e exigente, a experiên-

cia única e memorável que procura.

Este trabalho foi iniciado há 19 anos 

e é regularmente ajustado, tendo 

em conta a evolução dos mercados 

e do perfil do turista. Dia após dia, a 

reputação de Lisboa atinge novos e 

desafiantes patamares, posicionan-

do-se no top of mind das capitais 

europeias de visita obrigatória e, 

aproximando, cada vez mais, o seu 

desempenho às melhores práticas 

das suas congéneres.

A realização da EXPO´98 colo-

cou novos desafios à cidade, aos 

quais havia que responder. Era 

necessário repensar e planear, de 

modo a tirar partido de todas as 

infra-estruturas existentes, no-

meadamente as criadas para a 

exposição, garantindo a melhoria 

do produto e a disponibilização 

de informação atualizada aos tu-

ristas. Desenvolveu-se, então, o 

Um destino 
turístico de 
excelência, como 
Lisboa é no 
presente, não se 
constrói de um dia 
para o outro

Ter uma oferta turística diferenciada e de qualidade não 
é, por si só, sinónimo de sucesso. É imperioso delinear 
e implementar estratégias de promoção dirigidas aos 
mercados externos, consolidados e emergentes, de modo 
a conquistar o reconhecimento enquanto destino turístico 
de eleição. 
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Desde 1999 o 
Turismo de 
Lisboa celebrou 
929 parcerias 
com operadores 
turísticos nos 
diversos mercados 
e participou 
em 632 feiras 
e certames 
internacionais e 
workshops

Programa 2002, um guia para o 

trabalho a executar em anos fu-

turos que, pela primeira vez, in-

tegrava um Plano de Promoção. O 

objectivo era atrair mais turistas 

e aumentar o grau de satisfação 

da visita e para o concretizar deu-

se início ao desenvolvimento de 

diversos programas de promoção, 

incluindo campanhas publicitá-

rias, parcerias com operadores 

turísticos, participação em certa-

mes internacionais, organização 

visitas de inspeção, de visitas de 

imprensa, de workshops e outros 

eventos promocionais, captação 

de congressos e um trabalho per-

sistente e continuado junto da co-

municação social nos mercados.

Este trabalho de promoção, con-

tinuado e aprofundado no âmbito 

dos planos sequentes, incluiu a 

contratação de partners de mar-

keting locais nos mercados dos 

EUA, Alemanha e Reino Unido 

para o produto MICE e a contrata-

ção, desde 1999, de agências de 

comunicação em vários mercados 

internacionais como Espanha, 

França, Itália, Alemanha, Reino 

Unido, Benelux, Brasil e, durante 

um período, na Rússia.

A partir do Plano de 2003 assu-

miu-se como uma linha funda-

mental de promoção a captação 

de rotas de companhias low cost, 

a par das parcerias com compa-

nhias tradicionais, na medida em 

que o transporte aéreo é funda-

mental para o acesso ao destino 

Lisboa. À época as cidades nos-

sas concorrentes beneficiavam 

de um crescimento motivado pelo 

desenvolvimento e alterações no 

transporte aéreo, situação que 

ainda não beneficiava Lisboa. 

Como resultado desta estratégia 

foram captadas inicialmente ro-

tas de algumas companhias low 

cost menos relevantes como a 

Monarch e a Air Berlin, tendo 

o Turismo de Lisboa tomado a 

iniciativa de abordar a easyJet e 

com ela fazer a primeira parceria 

para criação de rotas para Lisboa. 

Alguns anos mais tarde a easyJet 

instalaria uma base em Lisboa, 

numa parceria com o Turismo 

de Portugal e o Turismo de Lis-

boa, tendo-se seguido a criação 

de rotas da Ryanair e de outras 

companhias.

A partir do plano de 2007 o Tu-

rismo de Lisboa assumiria como 

estratégia potenciar a interven-

ção no âmbito das “novas tecno-

logias”, passando a publicidade 

a utilizar essencialmente meios 

online e a intervir designada-

mente a nível das redes sociais, 

estratégia esta posteriormente 

assumida a nível nacional. 

A partir de 2011, e como resulta-

do das orientações do Turismo de 

Portugal no âmbito da contratua-

lização da promoção turística, foi 

criado o Plano de Comercializa-

ção e Vendas destinado à realiza-

ção conjunta e co-financiamento 

de planos com as empresas, pro-

grama este que tem tido amplo 

sucesso e desenvolvimento.

A título de curiosidade refira-se 

que, até ao ano transato foram 

realizadas 3.747 visitas de im-

prensa, nomeadamente City & 

Short Break, Turismo de Negó-

cios e Golfe tendo, ao todo, sido 

recebidos 12.929 jornalistas de 

todo o mundo.

Desde 1999 o Turismo de Lisboa 

celebrou 929 parcerias com ope-

radores turísticos nos diversos 

mercados e participou em 632 

feiras e certames internacionais 

e workshops. No mesmo perío-

do foram realizadas 1.422 visitas 

de familiarização de operadores, 

agentes de viagens e outros par-

ceiros de negócio, tendo Lisboa 

recebido 22.982 profissionais. 

Entre 2011 e 2016 um total de 

2.091 empresas participaram 

com o Turismo de Lisboa em 

ações no âmbito dos Programas 

de Comercialização e Vendas.
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AgÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 
NOS MERCADOS ESTRANgEIROS DESDE 1999
Na actualidade são seis as agências de comunicação contratadas 
pelo Turismo de Lisboa na Alemanha, Brasil, Espanha, França, 
Itália e Reino Unido. É assim que estas agências analisam hoje 
Lisboa, na perspetiva da comunicação social destes mercados.

ALEMANHA 
METRóPOLE TRENDy 
E ATRATIVA
Para o mercado alemão, Lisboa é uma 

metrópole trendy e atrativa, possui-

dora de uma beleza natural inigua-

lável, motivos pelos quais, não raro, 

a comunicação social daquele país 

refere-se à capital portuguesa como 

“A mais bela cidade da Europa”.

A agência alemã que trabalha com o 

Turismo de Lisboa organiza ações com 

grande impacto mediático e identifica 

oportunidades que acrescentam valor 

à experiência de Lisboa. A título de 

exemplo, são realizadas parcerias com 

os media tendo em vista a criação de 

passatempos e de sorteios que esti-

mulam a curiosidade sobre o destino. 

BRASIL
“LISBOA CONVIDA”
Este foi o título do projeto de comu-

nicação integrada que lançou Lisboa 

no mercado brasileiro, e apresenta-

va o destino como uma metrópole 

cosmopolita, que sabe preservar as 

suas tradições.

A campanha envolveu a realização 

em Lisboa de parte da Telenovela 

da Globo “Viver a Vida”, mostran-

do a Lisboa moderna, bem como 

de sete road shows nas principais 

cidades brasileiras, publicidade na 

internet e um trabalho estratégi-

co de assessoria de imprensa. No 

espaço de três anos, as dormidas 

de turistas brasileiros em Lisboa 

aumentaram de 400 mil para 650 

mil, o que demonstra a relevância 

do trabalho persistente e organiza-

do na divulgação do destino. Nos 

últimos dois anos este mercado tem 

sofrido algum retraimento devido 

às condições económicas e políticas 

que atravessa, mostrando este ano 

alguns sinais positivos.

ESPANHA
CIDADE MODERNA, 
DINâMICA E ATRATIVA
Aos olhos dos vizinhos espanhóis, 

Lisboa é uma cidade moderna e 

com inúmeros atrativos turísticos. O 

destino é, cada vez mais, procurado 

para fins-de-semana prolongados e 

miniférias, sendo que nos primeiros 

meses de 2016 a Região recebeu 

1.159.857 milhões de dormidas. 

Através da agência de comunicação, 

o mercado espanhol, estratégico 

para Lisboa, fica a conhecer as no-

vidades da oferta turística da capital 

portuguesa. Em colaboração com o 

Turismo de Lisboa, a agência orga-

niza press trips, individuais ou em 

grupo, adaptadas às necessidades 

de cada meio de comunicação.

FRANÇA
DESTINO 
TRADICIONAL, COM 
UMA CULTURA RICA
Em França, a capital portuguesa é 

O destino é, 
cada vez mais, 
procurado para 
fins-de-semana 
prolongados e 
miniférias, sendo 
que nos primeiros 
meses de 2016 a 
Região recebeu 
1.159.857 milhões 
de dormidas
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vista como um destino tradicional, 

com uma cultura vasta e rica, uma 

arquitetura centenária e ruelas encan-

tadoras onde sobressaem a calçada 

portuguesa e os eléctricos.

Em paralelo a esta imagem mais tra-

dicional de Lisboa, e com o apoio da 

agência de comunicação, este merca-

do começou já a ver o destino como 

uma capital trendy, plena de vida e 

de criatividade, moda, arte, design e 

uma vida noturna excecional. Os tu-

ristas franceses, que cada vez mais 

O trabalho de promoção é feito em 
estreita articulação com o Turismo de 
Portugal, um parceiro indispensável na 
comunicação do destino nos mercados 
internacionais.
reconhecem Lisboa pela diversidade 

da sua oferta turística e cultural e a 

consideram um destino a não perder, 

estrearam-se em 2016 como o mer-

cado mais forte.

ITÁLIA
CAPITAL PORTUgUESA 
é IMPERDÍVEL
A agência que promove a capital por-

tuguesa em Itália mantém uma rela-

ção de proximidade com os jornalistas 

italianos, procedendo regularmente à 

organização de press trips, divulgação 

de comunicados de imprensa com as 

últimas novidades sobre Lisboa, bem 

como à preparação dossiês de im-

prensa e gestão de arquivo fotográfico 

sobre o destino.

Para os italianos, Lisboa tem uma co-

notação mediterrânica e muitos atri-

butos que os atraem, nomeadamente 

o Fado, a praia, a gastronomia e o 

golfe. A forte identidade associada a 

Lisboa leva a que os italianos a consi-

derem como um destino imperdível, 

com a vantagem de poder ser visita-

do ao longo de todo o ano, fruto do 

seu clima ameno.

REINO UNIDO
DESTINO DE ELEIÇÃO 
PARA CITy BREAk
A agência do Reino Unido dirige o 

foco do seu trabalho para o reforço da 

percepção que os britânicos têm do 

destino, bem como para o posiciona-

mento da cidade como destino-chave 

em termos de City Break na Europa. A 

estratégica, que dá a conhecer o des-

tino no Reino Unido, assenta ainda na 

natureza multifacetada da capital por-

tuguesa, nomeadamente no que diz 

respeito ao Golfe, Turismo de Cruzei-

ros e Náutico e Turismo de Negócios. 

TURISMO DE PORTUgAL
UM PARCEIRO 
ESTRATégICO 
INDISPENSÁVEL
O trabalho de promoção é feito em 

estreita articulação com o Turismo de 

Portugal, um parceiro indispensável 

na comunicação do destino nos mer-

cados internacionais.

A colaboração estratégica entre as 

duas entidades passa por diversas 

iniciativas, nomeadamente pela 

contratualização da promoção 

turística realizada desde há 14 

anos, que pressupõe a definição de 

um plano de promoção regional, 

aprovado e cofinanciado pelo 

Turismo de Portugal e executado 

pela Associação Turismo de Lisboa.

A par da participação nos certames 

que contam com a presença do 

Turismo de Portugal ou que são 

desenvolvidos pelo Instituto, como 

workshops ou deslocações aos mer-

cados externos, a ATL colabora tam-

bém em programas da responsabili-

dade do TP, nomeadamente o Fundo 

de Congressos e o Iniciative.pt, e em 

ações de promoção nos mercados 

internacionais.

A estreita colaboração entre a ATL e 

o TP estende-se à captação e organi-

zação de grandes eventos em Lisboa, 

uma alavanca importante no posi-

cionamento do destino, como são 

exemplo a realização da regata Volvo 

Ocean Race e da Web Summit, uma 

das mais importantes conferências 

de tecnologia, empreendedorismo e 

inovação na Europa.

>> “Lisboa estava no topo da mi-

nha lista de cidades a visitar”

 > Stephan Büllesbach, jornalista 

alemão, Rheinische Post

>> “Lisboa amanhece com um 

brilho diferente a cada dia”

 > Pablo Ros, jornalista espanhol, 

Revista Meet-in

>> “Lisboa está a tornar-se numa 

grande metrópole, tal como 

Nova iorque, com uma vitalida-

de vibrante sem igual”

 > Laura Mazza, italiana e diretora 

de comunicação da Agência Noesis 

>> “ter conhecido Lisboa, foi 

uma experiência e tanto”

 > Bibiana Sant´Ana, jornalista bra-

sileira, do Correio Popular e autora 

de um blogue

>> “Lisboa é uma das minhas 

cidades favoritas no mundo in-

teiro”

 > Guyan Mitra, jornalista britânico 

freelancer

>> “Lisboa fervilha de inovação 

cultural e artística”

 > Soline Delos, jornalista francesa, 

Elle Décoration

NAS PALAVRAS 
DE “EMBAIXADORES” 
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NO ONLINE E REDES SOCIAIS

LISBOA PARA PARTILHAR

O desenvolvimento e partilha de informação 

turística de destino vive, cada vez mais, de 

um conjunto de suportes físicos e digitais, que 

complementam todo o trabalho desenvolvido, 

tornando-o público, dando-lhe visibilidade e 

reconhecimento. A promoção de Lisboa como 

destino turístico é, desde há muito, comunicada 

pela Associação Turismo de Lisboa que, desde 

cedo, viu e reconheceu o potencial das diver-

sas plataformas sociais para a divulgação da 

atividade desenvolvida. O site VisitLisboa, criado 

em 1999, é um bom exemplo disso. Com in-

formação variada sobre a cidade, pontos a vi-

sitar, referências turísticas, sugestões de lazer e 

alojamento, entre outras igualmente relevantes, 

aqui é possível encontrar – à distância de um 

clique – informação completa sobre a cidade e 

a região. O site, o primeiro suporte digital de 

A comunicação de uma cidade como Lisboa 
conta, cada vez mais, com o suporte do digital 
e das redes sociais para conquistar novos 
visitantes. Ao longo dos anos a divulgação 
ao turista ganhou importância e dimensão, 
com números crescentes que comprovam que 
as diferentes plataformas são fundamentais 
como ponto de pesquisa, informação e locais 
a visitar em Lisboa.

comunicação da Associação Turismo de Lisboa, 

faz chegar informação sobre a cidade de uma 

forma alargada a um público cada vez mais vas-

to, abrangente e curioso. A comprová-lo estão os 

números: 26.148.255 de visitantes, entre 2000 

e 2016. 

Para complementar esta plataforma foram cria-

dos outros suportes que abriram o leque da in-

formação sobre a cidade. Em março de 2010 foi 

criada a página de Facebook, que conta, atual-

mente, com 644.535 “gostos”. Nesta rede so-

cial, a comunicação é fluída, imediata e interati-

va, seja através de fotos, vídeos ou comentários, 

numa atualização diária que regista a vida e o 

pulsar da cidade. Em outubro de 2011 nasceu o 

canal de Youtube do Turismo de Lisboa, no qual 

o vídeo é o protagonista para a descoberta de 

uma cidade viva e dinâmica. Seguiu-se o Pinte-

rest em outubro de 2012 e o Twitter em janeiro 

de 2013, duas plataformas sociais distintas com 

base na imagem e na palavra, respetivamente, 

direcionadas para públicos distintos. Em outubro 

de 2015, o Turismo de Lisboa aderiu ao Insta-

gram, contando atualmente com 17,5k seguido-

res. Aqui, imagens inspiradoras transportam o 

visitante numa viagem emocional e rica. 

Presentemente encontra-se em implementação 

o novo projeto digital, que inclui uma nova pla-

taforma tecnológica, um novo site, com novas 

funcionalidades e uma aplicação.

Através deste projeto pretende-se intervir em 

toda a jornada turística – desde a fase de sonhar, 

passando pelo planeamento, pela reserva, pela 

experiência no destino e pela partilha. O projeto 

permitirá também intervir a nível da gestão dos 

fluxos e potenciar o marketing do destino.
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Inquéritos  
do Observatório
1. INFOGEST – Informação mensal sobre a 

hotelaria (Taxa de Ocupação, Average 

Room Rate, RevPar), desde 1998

2. INFOGOLFE – Informação mensal sobre 

a operação dos campos de golfe da Re-

gião de Lisboa, desde 2001

3. Inquérito de Satisfação – desde 1998

4. Inquérito Motivacional – desde 1999

5. Inquérito aos congressistas – desde 2004

6. Inquérito aos golfistas – desde 2004

7. Inquérito aos cruzeiristas – desde 2006

8. Inquérito a passageiros de voos low cost 

– de 2005 a 2014

9. Inquérito Atividades e Informação – des-

de 2011

10. Inquérito à Segurança – 2014 e 2015

11. Inquérito ao Festival dos Oceanos – 2010

ANALISAR PARA CONHECER MELHOR

OBSERVATóRIO DO TURISMO  
DE LISBOA

Desde 1998, foram entrevistados 288.723 visitantes 

e recebidas cerca de 44 mil respostas mensais de 

unidades hoteleiras e campos de golfe, com o ob-

jetivo de compilar dados que servem de base à to-

mada de decisões, permitindo fazer uma avaliação 

atualizada e perceber o que pode ser melhorado.

No caso dos estudos de desempenho da hotelaria e 

golfe da Região de Lisboa, mensalmente publicados 

na Revista Turismo de Lisboa, existe um trabalho 

exaustivo de recolha desta informação junto dos 

equipamentos constantes da amostra, no sentido 

de disponibilizar uma ferramenta rápida e eficaz 

para a análise do sector.

A elaboração de inquéritos periódicos que analisam 

o perfil, a motivação e a satisfação dos turistas que 

visitam Lisboa, é também umas das atividades 

desenvolvidas no Observatório, a par de estudos 

pontuais. Isto implica não só o desenho dos ques-

tionários, como também o tratamento dos dados 

recolhidos e a produção dos respetivos relatórios. 

Apesar de existirem algumas atividades sistemáti-

Perceber as dinâmicas dos turistas para melhorar a sua 
satisfação é o desafio permanente do Observatório do 
Turismo de Lisboa, o gabinete de estudos e estatística 
que se encarrega do apoio determinante à qualificação 
e quantificação da evolução e do desempenho dos 
objetivos turísticos traçados. 

cas de recolha e tratamento de informação, várias 

são as solicitações diárias de informação por parte 

dos vários departamentos do Turismo de Lisboa.  

Além da aquisição e sistematização de dados es-

tatísticos, nomeadamente provenientes do Institu-

to Nacional de Estatística (INE), Porto de Lisboa e 

Aeroporto de Lisboa, e da resposta a pedidos de 

informação, cabe também ao Observatório a reali-

zação de apresentações sobre o Turismo de Lisboa 

e o turismo em Lisboa a delegações nacionais e 

internacionais, bem como o apoio técnico às can-

didaturas integrantes do Plano de Comercialização 

e Vendas. 

Tirando partido do know-how acumulado, o Ob-

servatório colabora ainda com organizações inter-

nacionais, representando o Turismo de Lisboa na 

European Cities Marketing e num grupo infor-

mal de dez cidades europeias que entenderam 

partilhar atividades de pesquisa – o Benchmark 

Group. Este último é presentemente coordenado 

por Lisboa.
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Segue um resumo sobre as principais 

distinções:

World travel Awards:

Europe’s Leading Destination (2009)

Europe’s Leading City Break Destination (2013, 

2010, 2009)

Europe’s Leading Cruise Destination (2014, 

2009)

european Consumers Choice Awards

Melhor Destino Europeu (2010)

iAGto

European Golf Destination of the Year 2016 

(2015)

Comité das regiões da União europeia

Cidade Empreendedora Europeia 2015 (2014)

Academy of Urbanism Awards

European City of the Year (2012)

prémios publituris portugal travel Awards

Melhor Região de Turismo Nacional

Forbes’s

Primeiro destino extraordinariamente acessível 

(2013) 

trypAdvisor

Melhor Relação Qualidade-Preço (2012)

Cidade mais “amável”(2012)

RECONHECER O MÉRITO

PREMIAR  
A EXCELÊNCIA

Desde 2009 que o 
Turismo de Lisboa 
recebeu mais de 150 
prémios, recomendações 
e referências a Lisboa e à 
sua oferta, o que confirma 
a excelência do destino 
e constitui um estímulo 
para todos quantos, 
diariamente, trabalham 
em prol da promoção de 
Lisboa e por mais e melhor 
turismo. 

destino do Ano

Portal Jaunted EUA (2013)

Holiday Check destination Award 2013

Holiday Check (2013)

2.ª Cidade de visita obrigatória em 2012

Lonely Planet (2012)

Amadeus & Wtm travel experience 

Awards  

Melhor Destino City Breaks on a Budget (2013)

Cidade mais “cool” da europa

Condé Nast Traveller (2016)

CNN (2013)

melhor Cidade – destino short Break 

europa

Travel Media Awards Irlanda (2015)



CORPOS 
SOCIAIS ATL (1998 - 2019)
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represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

Vítor Costa Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Rui Horta Presidente Adjunto Top Tours, Lda.

Paulina Martins Vice Presidente AIP

António Aguiar Vice Presidente AHP

Rolf Kettmann Vogal Alfa Lisboa Hotel

Manuel Duarte Fernandes Vogal Hotel Lisboa Plaza

Miguel Paredes Alves Vogal Hotel Eduardo VII

Filipe Teixeira Vogal Evoratur/Argus e. v. t.

Cristina van Zeller Vogal Vega

Helena Weinstein Vogal Certame

Ricardo lo Presli Vogal TAP Air Portugal
Francisco Marmelada Vogal FIHSP

Fernanda Igrejas Vogal UACDL

Manuel Netto Vogal JTCE
Eufrázio Filipe Vogal RTCA

LVB
António Aguiar Presidente AHP

Cristina van Zeller Vogal Vega

LCB
Paulina Martins Presidente AIP

Helena Weinstein Vogal Certame

mesA AG
João Pombo Presidente APAVT

Fátima Castanheira Vogal Traducta
Dulce Brás Vogal Space Travel

CoNseLHo 

FisCAL

Paulo Ruivo Presidente ENATUR

Manuela Manarte Vogal ALS ANA -EP

Maria Louro Vogal EBAHL

1998 / 1999

2002 / 2003 2004 / 2006

2000 / 2001

Vítor CostA
Presidente

pedro piNto
Presidente

pedro piNto
Presidente

miGUeL pAredes ALVes
Presidente Adjunto 

FoNtÃo CArVALHo
Presidente

rUi HortA
Presidente

rUi HortA
Presidente Adjunto

CArLos orNeLAs moNteiro
Presidente Adjunto

Vítor CostA
Presidente Adjunto

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

Rui Horta Presidente Top Tours, Ldª.

Vítor Costa Presidente Adjunto Câmara Municipal de Lisboa

José Luiz Moreira Vice Presidente
Hotel Caesar Park Penha 

Longa
António Aguiar Vice Presidente AHP

Álvaro C. B. Antunes Vogal TAP Air Portugal

Esequiel Lino Vogal RT Costa Azul

Francisco Marmelada Vogal F.I.H.S.P.

Fernanda Igrejas Vogal UACDL

Manuel Duarte Fernandes Vogal Hotel Lisboa Plaza

Miguel Paredes Alves Vogal Hotel Eduardo VII

Dulce M.R.C.M. Brás Vogal
Europeia-Agência 

Turística,Lda.
José Moita Vogal Citur

José Nery Vogal AVIS, Rent-a-Car

Adelaide Rocha Vogal Fundação CCB
Luís Paixão Martins Vogal Cultur Sintra

LVB
António Aguiar Presidente AHP

Manuel Duarte Fernandes Vogal Hotel Lisboa Plaza

LCB
José Luiz Moreira Presidente Caesar Park, Penha Longa

José Moita Vogal Citur

mesA AG

João Pombo Presidente APAVT
Armando Fernandes Vogal ARESP

Fátima Castanheira Vogal Traducta

CoNseLHo 
FisCAL

Rocha de Matos Presidente AIP
Adelina Rocha Vogal Carris

Rolando Borges Martins Vogal Parque EXPO 1998

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

Vítor Costa * Presidente 
Câmara Municipal  

de Lisboa

Pedro Pinto ** Presidente 
Câmara Municipal  

de Lisboa

Miguel Paredes Alves Presidente Adjunto Hotel Eduardo VII
José Luiz Moreira Presidente do LCB Caesar Park, Penha Longa
António Aguiar Vogal AHP

Filipe Pina** Vogal Top Atlântico

Esequiel Lino Vogal RT Costa Azul

Armando Fernandes ** Vogal ARESP

Paulo Pereira Martins ** Vogal UACS
Pedro Valle Vogal Hotel Flórida
Luiz França Vogal Hotel Príncipe

João Carmelo Vogal APAVT
José Moita Vogal Citur
José Nery Vogal Avis Rent-a-Car

Adelaide Rocha Vogal Fundação CCB

Duarte Nobre Guedes ** Vogal JT Costa do Estoril
Francisco Vieira Vogal RT Leiria/Fátima

Rui Pereira * Vogal Câmara Municipal 
de Sintra

Joaquim Cardoso Martins ** Vogal Câmara Municipal 
de Sintra

Fernanda Igrejas * Vogal UACS

Luís Paixão Martins * Vogal Fundação CulturSintra

Mário Pereira Gonçalves * Vogal ARESP

Maria Aliete Costa * Vogal ANA Aeroportos de Portugal

mesA AG

Luís Alves de Sousa Presidente AHP

Rui Horta * Presidente Top Tours
António Carneiro Secretário RT do Oeste

Francisco Marmelada Vogal FIHSP

CoNseLHo 
FisCAL

Rocha de Matos * Presidente AIP
Maria Adelina Rocha Secretária Carris

António Homem de Melo Vogal Parque EXPO 98

Rolando Borges Martins * Vogal Parque EXPO 98

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

Pedro Pinto * Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Fontão Carvalho ** Presidente
Câmara Municipal  

de Lisboa

Carlos Ornelas Monteiro Presidente Adjunto Estalagem Sra. da Guia

Paulo Ramada Presidente do LCB Caesar Park, Penha Longa

Rita Alves Machado ** Presidente do LCB Hotel Tivoli Lisboa

Armando Fernandes Vogal ARESP

António Soares Neto Vogal UACS

Fernando Caldeira ** Vogal UACS

Duarte Nobre Guedes Vogal JT Costa do Estoril

Miguel Sousinha Vogal RT Leiria/Fátima

Esequiel Lino Vogal RT Setúbal/ Costa Azul

António Carneiro Vogal RT do Oeste

Jorge Neves Vogal RT dos Templários

Carlos Abreu Vogal RT do Ribatejo

Manuel Duarte Fernandes Vogal Hotel Lisboa Plaza

Luiz França Vogal Hotel Príncipe

Mário Machado Vogal Top Atlântico-DMC

José Moita Vogal Citur

João Carmelo * Vogal Vermundos

Maria João Rocha de Matos Vogal AIP

mesA AG

Luís Alves de Sousa Presidente AHP

Luís Vasconcelos Secretário AVIS Rent-a-Car

Luís Gama Prazeres Vogal Parque EXPO 98, SA

Miguel Roquette ** Vogal Metropolitano de Lisboa

CoNseLHo 
FisCAL

Francisco Sá Nogueira Presidente APAVT

Luís Pinheiro de Almeida Secretário Parque EXPO 98

Paulo Loff ** Secretário Parque EXPO 98

José Alexandre 
Pereira de Oliveira

Vogal Carris

Vítor CostA
Presidente

 * Até dezembro 2005          ** De janeiro 2006 a setembro de 2007* De novembro 2001 a setembro 2002     ** A partir de setembro de 2002

e 20 anos atl
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2007 / 2008

2011 / 2013

2009 / 2010

2013 / 2015

ANtóNio CostA
Presidente

ANtóNio CostA
Presidente

ANtóNio CostA
Presidente

mário mACHAdo
Presidente Adjunto

mário mACHAdo
Presidente Adjunto

mário mACHAdo
Presidente Adjunto

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

António Costa Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Mário Machado Presidente Adjunto Top Atlântico DMC

António Pereira Presidente LCB Sheraton Lisboa Hotel & SPA

Joaquim Rosa do Céu Vogal
Entidade Regional de Turismo 

de Lisboa e Vale do Tejo

Duarte Nobre Guedes Vogal JTCE

Armando Fernandes Vogal ARESP

Hélder Silva Vogal Câmara Municipal de Mafra

Maria João Rocha de Matos Vogal AIP

Francisco Severino Vogal ANA Aeroportos de Portugal

Fernando Caldeira Vogal UACS

Rolando Borges Martins Vogal Parque Expo 

Carlos Costa Vogal Casino Lisboa

Gonçalo Rebelo de Almeida Vogal Hotel Vila Galé Ópera

Fernando Marto Vogal AHP

João Luís Moita Vogal APAVT

José Luiz Moreira Vogal Corinthia Lisboa Hotel

Esequiel Lino Vogal RT Setúbal/ Costa Azul
António Carneiro Vogal Turismo do Oeste, ERT

mesA AG

Rui Horta Presidente Netviagens 

Luís Vasconcelos Secretário Avis Rent-a-Car

Miguel Roquette Vogal Metropolitano de Lisboa

CoNseLHo 
FisCAL

Raul Martins Presidente Hotel Altis

Maria Isabel Cabaço Antunes Secretário
Companhia Carris de Ferro 

de Lisboa

Manuel Frasquilho Vogal Administração do Porto de Lisboa

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

António Costa Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Mário Machado Presidente Adjunto Top Atlântico DMC

António Pereira Presidente LCB Sheraton Lisboa Hotel & SPA

Joaquim Rosa do Céu Vogal
 Entidade Regional de 

Turismo de Lisboa e Vale 
do Tejo

Fernando Seara Vogal Câmara Municipal de Sintra

Duarte Nobre Guedes Vogal
ETE-Empresa de Turismo 

Estoril, E.M, S.A.
Armando Fernandes Vogal AHRESP

Hélder Silva Vogal Câmara Municipal de Mafra

Maria João Rocha de Matos Vogal AIP

Francisco Severino Vogal ANA Aeroportos de Portugal

Fernando Caldeira Vogal UACS

Rolando Borges Martins Vogal Parque Expo 

Carlos Costa Vogal Casino Lisboa

Gonçalo Rebelo de Almeida Vogal Hotel Vila Galé Ópera

Fernando Marto Vogal AHP

João Luís Moita Vogal APAVT

António Carneiro Vogal Turismo do Oeste, ERT

mesA AG

Rui Horta Presidente Netviagens 
Luís Vasconcelos Secretário Avis Rent-a-Car

Miguel Roquette Vogal Metropolitano de Lisboa

CoNseLHo 
FisCAL

Raul Martins Presidente Hotel Altis

Manuel Antunes Vicente Secretário
Companhia Carris de Ferro 

de Lisboa

António José Eloi Vieira 
Ascenso

Vogal
Aluvia, Aluguer de 
Automóveis, Lda

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

António Luís Santos da Costa Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Mário Machado Presidente Adjunto Top Atlântico DMC

Francisco Moser
Presidente do 

Convention Bureau
Hotel Altis

Duarte Nobre Guedes Vogal
ETE – Empresa de Turismo 

Estoril, E.M., S.A.
José Castelão Costa Vogal AHP

Natércia Cabral Vogal APL

Duarte Correia Vogal APAVT

João Nunes Vogal ANA Aeroportos de Portugal

Armando Fernandes Vogal AHRESP

Joaquim Rosa do Céu Vogal
Entidade Regional de 

Turismo de Lisboa e Vale 
do Tejo

Carla Salsinha Vogal UACS

José Lino Ramos Vogal Câmara Municipal de Sintra

Maria João Rocha de Matos Vogal AIP

Hélder Silva *** Vogal Câmara Municipal de Mafra

José Bizarro Duarte **** Vogal Cãmara Municipal de Mafra

Carlos Costa * Vogal Casino de Lisboa

Paulo Bertão ** Vogal Casino de Lisboa

António Carneiro Vogal Turismo do Oeste, ERT

Gonçalo Rebelo de Almeida Vogal Hotel Vila Galé Ópera

mesA AG

Rui Horta Presidente Netviagens
José Neves Secretário Avis Rent-a-Car

António Pimentel Vogal MNAA

CoNseLHo 
FisCAL

Raul Martins Presidente Hotel Altis
David Catarino Secretário ERT Leiria/Fátima

António Lucas Secretário ERT Leiria/Fátima

Paulo Vistas Vogal Câmara Municipal de Oeiras

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

António Costa * Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Fernando Medina ** Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Mário Machado Presidente Adjunto Top Atlântico DMC

Francisco Moser Presidente do 
Convention Bureau Hotel Altis

Joaquim Rosa do Céu *** Vogal
Entidade Regional de Turismo 

de Lisboa e Vale do Tejo

Vítor Costa **** Vogal
Entidade Regional de 

Turismo da Região de Lisboa
José Castelão Costa Vogal AHP

José Lino Ramos *** Vogal Câmara Municipal de Sintra

Rui Pereira **** Vogal Câmara Municipal de Sintra

Pedro Costa Ferreira Vogal APAVT

Nuno Piteira Lopes Vogal
Câmara Municipal de 

Cascais
Armando Fernandes Vogal AHRESP

José Parente *** Vogal Câmara Municipal de Mafra

Célia Fernandes **** Vogal Câmara Municipal de Mafra

Maria João Rocha de Matos Vogal
AIP Feiras Congressos e 

Eventos
Francisco Pita Vogal ANA Aeroportos de Portugal

Carla Salsinha Vogal UACS

Manuela Patricio Vogal APL

Miguel Leal Coelho Vogal Centro Cultural de Belém

Gonçalo Rebelo de Almeida Vogal Hotel Vila Galé Ópera
Luiz Gama Mor Vogal TAP Air Portugal

mesA AG

Rui Horta Presidente TopMic Turismo Portugal
António Pimentel Secretário MNAA

Martinho Santos Costa Vogal Barraqueiro Transportes

CoNseLHo 
FisCAL

Raul Martins Presidente Hotel Altis

José Neves *** Secretário Avis Rent-a-Car

Filipe Taveira **** Secretário Avis Rent-a-Car

Miguel Nunes Vogal NetViagens

ANtóNio CostA
Presidente

FerNANdo mediNA
Presidente

mário mACHAdo
Presidente Adjunto

 * Até dezembro de 2013    ** Desde Janeiro 2014   *** Até agosto de 2013  **** A partir de setembro 2013 * Até março de 2013   ** A partir de abril 2013   *** Até julho de 2011   **** A partir de julho de 2011

e20 anos atl
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2016 / 2019

FerNANdo mediNA
Presidente

jorGe poNCe de LeÃo
Presidente Adjunto

represeNtANte CArGo eNtidAde

direÇÃo

Fernando Medina Presidente Câmara Municipal de Lisboa

Jorge Ponce de Leão Presidente Adjunto ANA Aeroportos de Portugal

Rui de Sousa Presidente do Convention Bureau Hotel Tivoli

Vítor Costa Vogal
Entidade Regional de Turismo da Região de 

Lisboa
Bernardo Trindade Vogal AHP

Rui Pereira Vogal Câmara Municipal de Sintra

Pedro Costa Ferreira Vogal APAVT

Nuno Piteira Lopes Vogal Câmara Municipal de Cascais

José Manuel Esteves Vogal AHRESP

Célia Fernandes Vogal Câmara Municipal de Mafra

Carla Salsinha Vogal UACS

Luís Paixão Martins Vogal NewsMuseum

Luiz Mór Vogal TAP Air Portugal

Maria João Rocha de Matos Vogal
Lisboa, Feiras, Congressos e Eventos - FCE 

Associação Empresarial
José Marto Vogal Hotel Marquês de Pombal

Álvaro Covões Vogal The Live Company

Joana Gomes Cardoso Vogal EGEAC

mesA AG

Rui Horta Presidente TopMic Turismo Portugal

António Pimentel Secretário MNAA

Martinho Santos Costa Vogal Barraqueiro Transportes

CoNseLHo FisCAL

Luís Castanheira Lopes Presidente Pousada de Lisboa

Filipe Taveira Secretário Avis Rent-a-Car

Isabel Cruz Almeida Vogal Mosteiro dos Jerónimos

e 20 anos atl
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HOMENAgEADA 
PELAS ARTES
O património cultural 
de Lisboa, para além de 
rico, é diversificado e em 
constante crescimento. 
Entreposto cultural de 
povos e civilizações, a 
capital portuguesa tem 
sido, ao longo dos séculos, 
homenageada através das 
artes de um sem número de 
artistas.

CENTROS CULTURAIS E VENUES 
Localização e arquitetura são mais-valias asso-

ciadas a muitos dos equipamentos que Lisboa 

disponibiliza para acolher uma enorme diversi-

dade de eventos, sejam eles de cariz corporati-

vo, cultural, ou outros.

A lista, extensa e desafiante, integra ainda salas 

de espetáculo que guardam memórias, assim 

como espaços contemporâneos. Do bailado a 

conferências, passando por exposições, teatro e 

concertos, Lisboa, Cidade e Região, está apta a 

receber todo o tipo de iniciativas.

FADO
O Fado, Património Imaterial da Humanidade, 

anda de mãos dadas com Lisboa, berço do seu 

nascimento. Para o ouvir e sentir, nada como ir 

até uma das muitas casas de Fado existentes 

nos bairros históricos da cidade. Acompanhado 

à guitarra portuguesa e à viola, o Fado é, por 

excelência, uma canção, que a ninguém deixa 

indiferente.

PASSEIOS CULTURAIS
Lisboa é um destino tão desafiante quanto se-

dutor, pontuado por experiências irrepetíveis em 

qualquer outro lugar e outras só suscetíveis de 

desfrutar, desde que se saiba onde concreti-

zá-las.

Entre as muitas igrejas e capelas, museus e 

fundações é fácil ser-se surpreendido por 

descobertas tão inesperadas, quanto interes-

santes. Mas se o objetivo é ficar a conhecer 

detalhadamente algumas das características 

únicas, então é recomendável que, à partida, 

se defina o tema de eleição. Dos painéis de 

azulejo do século XVII, a ruas com nomes ori-

ginais e edifícios de estilo manuelino, Lisboa 

possui sugestões de rotas para que a escolha 

permaneça na memória pelas melhores ra-

zões.

APENAS EM LISBOA
Ao reunir num mesmo destino turístico uma 

capital europeia, praia e natureza, Lisboa des-

taca-se como ideal para um city break, ao 

qual está associado um conjunto de caracterís-

ticas ímpares. Basta pensar, por exemplo, na 

calçada portuguesa ou na azulejaria, que tanta 

notoriedade internacional granjearam.

Nota, também, para a street art, assinada por 

autores mundialmente famosos, que se cruza 

com a arte ornamentada do estilo manuelino 

em parte do edificado.
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Dos postos de turismo aos cartões que permitem 

descobrir o destino de uma forma mais fácil e van-

tajosa, passando pelos suportes de comunicação 

que garantem informação útil e atualizada sobre 

o que ver e fazer, o Turismo de Lisboa pauta a sua 

atividade de modo a proporcionar uma experiên-

cia ímpar e memorável, suficientemente forte para 

suscitar o desejo de regressar.

Localizados em zonas estratégicas da Região, exis-

tem 14 postos de informação turística “Ask Me”, 

onde o visitante encontra toda a ajuda que ne-

cessita prestada por técnicos especializados, para 

que tire o melhor partido possível da sua estada. É 

EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

FAZER MELHOR 
é SEMPRE POSSÍVEL
Valorizar e melhorar a experiência dos turistas 
é um dos objetivos da atuação do Turismo 
de Lisboa que, para o efeito, disponibiliza 
diversos veículos. 

aqui que pode adquirir o Lisboa Card, reservar alo-

jamento, escolher e adquirir um circuito turístico ou 

comprar artesanato e produtos locais.

Os postos Ask Me Parque das Nações e Ask Me Ar-

rábida foram inaugurados recentemente, enquan-

to o Ask Me Lisboa Story Centre foi remodelado.

No conjunto dos postos de turismo foram atendi-

dos 18.487.735 turistas, entre 1998 e 2016.

O QUE PRECISA DE SABER 
SOBRE OS CARTõES 
O Lisboa Card, do qual foram vendidos 1.312.688 

exemplares desde 1998, é um city card que per-

Existem 14 postos 
de informação 
turística Ask Me, 
onde o visitante 
encontra toda 
a ajuda que 
necessita prestada 
por técnicos 
especializados



TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

31

e20 anos atl

mite circular gratuitamente nos transportes públi-

cos, nomeadamente no Metro de Lisboa, nos au-

tocarros e elevadores da CARRIS, e ainda nas linhas 

de comboio Sintra-Rossio e Cascais-Cais do Sodré, 

da CP. Dá também direito à entrada gratuita em 28 

museus e monumentos, bem como a descontos em 

muitas outras atrações e equipamentos turísticos, 

tours, lojas de artigos portugueses e locais e serviços 

de interesse turístico e cultural. 

O Lisboa Card, que apresenta agora uma imagem 

mais moderna, tem associado um guia estrutura-

do sobre as atrações e equipamentos turísticos a 

que este cartão dá direito. Melhorar a informação 

e a experiência dos turistas, bem como aumentar 

o seu nível de satisfação é o objetivo do Turismo 

de Lisboa. 

Outro dos cartões disponíveis é o Lisboa Eat&Shop 

Card, que dá descontos numa seleção de restau-

rantes associados e lojas de comércio tradicional no 

centro da Cidade: Av. da Liberdade, Baixa e Chiado.

Durante 72 horas, este cartão permite usufruir de 

pelo menos 10% de desconto em mais de 30 res-

taurantes, incluindo casas de fado. Oferece ainda 

um desconto mínimo de 5% em mais de 100 lojas 

variadas da Baixa ao Chiado, passando pela Avenida 

da Liberdade e Amoreiras.

TAXI & VOUCHER: SEgURANÇA 
E CORTESIA
O Taxi & Voucher é um serviço que permite a 

deslocação através de táxi, desde o Aeroporto 

Humberto Delgado para qualquer ponto da cidade 

de Lisboa, do país ou mesmo para o estrangeiro.

Melhorar a qualidade dos serviços turísticos de 

transporte de passageiros e garantir o cumprimen-

to da legislação em vigor, regulando a boa coorde-

nação entre os profissionais no exercício da ativi-

dade de transporte em táxi e o atendimento aos 

respetivos utentes é o objetivo do Táxi & Voucher.

O Táxi & Voucher é um serviço pré-pago de ida, 
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disponível no balcão do Turismo de Lisboa, situado 

na zona das chegadas do aeroporto, em função de 

preços pré-estabelecidos, acordados aquando da 

assinatura do protocolo entre a Antral, Federação 

Portuguesa do Táxi e a Associação Turismo de 

Lisboa.

A tabela de preços Taxi & Voucher abrange o pe-

ríodo diurno e noturno, dentro da cidade de Lisboa, 

arredores e destinos pré-estabelecidos no país, as-

sim como Circuitos Turísticos.

Para quem chega ao Aeroporto de Lisboa e quer 

viajar de táxi, esta proposta (Táxi & Voucher) é 

garantia de cortesia, hospitalidade e condução 

segura.

 

CANAL LISBOA
INFORMAR E DIVULgAR 
O Canal Lisboa é um meio de informação e divul-

gação, propriedade do Turismo de Lisboa, com o 

apoio da Câmara Municipal de Lisboa, composto 

por 18 écrans de grande dimensão colocados em 

vários pontos da Cidade, através do qual foram di-

vulgadas 398 campanhas em 2016. 

A localização dos meios e a tecnologia usada 
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tornam-no numa ferramenta de informação, bem 

como de comunicação comercial e turística junto 

dos cidadãos e de quem visita a cidade.

LISBOA SHOP
LEVE LISBOA CONSIgO
Qual montra da cidade, onde é possível escolher 

aquele presente tão especial, a Lisboa Shop, situa-

da na Rua do Arsenal, ao Terreiro do Paço, permite 

ao turista levar um bocadinho de Lisboa consigo.

Única pela sua arquitetura e design, a loja convida 

à descoberta de tudo o que a Região de Lisboa tem 

para oferecer. De peças de design urbano, a música 

e livros, passando por artigos feitos com material 

reciclado e vestuário, a Lisboa Shop oferece uma 

enorme variedade, à medida do desejo e bolsa 

de cada um.

FOLLOW ME
UM gUIA PELA CIDADE 
O Follow Me é um guia mensal com informação 

sobre as iniciativas que decorrem na cidade, assim 

como sobre a oferta dos associados. 

A par da edição já existente, em inglês/espanhol, 

este ano foi lançada uma outra, em francês/por-

tuguês, o que abriu o leque linguístico aos turis-

tas franceses, que se estrearam como o mercado 

mais forte em 2016, assim como aos portugueses.
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UM DESTINO ONDE O SONHO

SE TORNA REALIDADE

VISITAS E ATIVIDADES
Sedutora e desafiante, Lisboa é senhora de 

encantos mil, o que torna impossível descobrir 

tudo o que tem para oferecer. Mas há expe-

riências únicas e imperdíveis, como percorrer os 

bairros históricos a bordo do elétrico 28, que ser-

penteia por algumas das ruas e calçadas mais 

belas da cidade. Os azulejos, os candeeiros, a 

calçada portuguesa e os seus elevadores – da 

Bica, da Glória e de Santa Justa, que permitem 

desfrutar de panorâmicas excecionais – dão ao 

destino um encanto particular. 

Para quem deseja fazer uma viagem pela his-

tória da cidade, é recomendável uma visita ao 

Lisboa Story Centre, localizado no Terreiro do 

Paço, a mais emblemática praça da capital por-

tuguesa. 

A Ribeira das Naus, um espaço reabilitado e de-

volvido à fruição pública e que tem por margem 

o rio Tejo, rapidamente se tornou num local de 

passeio para milhares de pessoas. Mas a Frente 

Ribeirinha, com 19Kms de extensão, conta com 

muitos outros atrativos. 

Uma visita ao Cabo da Roca, em Sintra, permite 

ficar a conhecer onde, na Região de Lisboa, a 

terra acaba e o mar começa.

MUSEUS E MONUMENTOS 

Lisboa possui uma oferta de tal modo variada de 

museus e monumentos, que a dificuldade está na 

escolha. Dispersos pela cidade e pela região, os 

museus e monumentos, alguns de traça arrojada, 

exibem acervos de grande interesse, frequente-

mente partilhando com o visitante peças raras ou 

mesmo únicas.

Belém é, por excelência, a zona monumental da 

cidade, e uma das mais visitadas, fruto da sua 

beleza e significado histórico.

PASSEIOS
São muitos os itinerários e diversos os meios 

para passear por Lisboa e, deste modo, desfru-

tar de novas perspetivas do destino. De elétrico, 

autocarro, barco, autocarro-barco, bicicleta ou de 

helicóptero, Lisboa revela-se uma surpresa para 

(re)descobrir. Segura e excelente anfitriã, convi-

da ainda a longos passeios pelas suas ruas, sem 

tempo nem hora marcada.

VISTAS PANORâMICAS
Cidade das sete colinas, ao longo das quais se 

estende um casario único com as suas ruas e 

ruelas tão características, Lisboa, berço do Fado, 

Lisboa possui, reconhecidamente, uma oferta turística 
diversificada e de elevada qualidade que permite a todos 
quantos a visitam realizar a experiência com a qual sonharam.
Há muito para ver e fazer em Lisboa, um destino ímpar 
que se renova, sem descurar a sua identidade, e que prima 
pela beleza natural e do edificado. Das visitas e atividades, 
passando pelo património e cultura e da gastronomia e 
vinhos às compras, Lisboa revela-se aos olhos do visitante 
como um destino de eleição, seguro, com um clima ameno 
ao longo de todo o ano e que se distingue também pela arte 
de bem-receber. 
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Património Imaterial da Humanidade, é motivo 

constante de inspiração para artistas, que elo-

giam a sua luz branca, e a celebram com a sua 

arte. Miradouros e terraços, na Cidade ou a partir 

de Almada, proporcionam olhares deslumbrantes 

sobre a cidade. 

SOL E MAR
Dos 365 dias do ano, 290 podem ser de sol na 

Região, muitos dos quais são certamente convida-

tivos ao desfrute das suas praias, piscinas ou jar-

dins. Desde as praias urbanas da Linha de Cascais à 

Costa de Caparica, passando pelas praias de águas 

cristalinas da Arrábida aos areais de Sintra, muitas 

são as hipóteses para beneficiar de sol e mar. 

gOLFE
Com mais de 20 campos de golfe localizados 

em cenários tão distintos quanto estimulantes, é 

sempre possível melhorar o handicap seja com 

vista para a serra ou para o mar.  

O clima ameno ao longo de todo o ano consti-

tui, também, uma mais-valia decisiva para todos 

quantos, amadores ou profissionais, pratiquem 

esta modalidade desportiva.

SURF E NÁUTICA
A cidade possui uma relação privilegiada com 

o Rio Tejo, enquanto a Região é marcada pela 

omnipresença do mar. Assim, de escolas de 

surf a clubes de vela, de centros de canoagem 

a grupos de remo, Lisboa e arredores oferecem 

marinas e praias fantásticas para a prática de 

desportos náuticos. A Ericeira, primeira Reserva 

Mundial de Surf, proporciona as melhores con-

dições para a prática deste desporto. Por sua 

vez, nas marinas de Lisboa e Cascais é possível 

alugar o tipo de embarcação desejado para ex-

plorar a costas da Região.

DESPORTOS
São várias as modalidades desportivas suscetí-

veis de praticar na Região, seja nos trilhos de 

trekking de Monsanto ou junto ao rio Tejo. Acres-

cem as piscinas municipais semiolímpicas para 

além, naturalmente, do mar. Clubes de futebol e 

de rugby com treinos abertos, marinas e centros 

náuticos onde se pode tirar cursos de mergulho 

ou fazer um batismo de vela enriquecem a ofer-

ta, enquanto nos Centros equestres é promovida 

a equitação e a raça lusitana. 

NATUREZA E AVENTURA
Vários parques e reservas fazem parte da ofer-

ta de natureza e aventura na Região de Lisboa, 

quais locais privilegiados para a observação de 

espécies animais e vegetais únicas, nomeada-

mente os estuários do Tejo e do Sado, a Arrábida 

e a Serra de Sintra.

Mas para quem preferir opções com mais adre-

nalina, nada como fazer BTT na Serra de Sintra ou 

nas escadarias de Alfama, rappel para descobrir a 

Natureza, ou sobrevoar um concerto ou festival.

BIRD WATCHINg
O estuário do rio Tejo é um paraíso para aves 

aquáticas migratórias, que o escolhem para pas-

sar o inverno. Lisboa, uma das dez regiões mais 

procuradas por birdwatchers na Europa, alberga 

milhares de espécies.
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SABORES DE LISBOA
Lisboa possui uma variedade imensa de 
restaurantes, que primam pela qualidade  
e pela riqueza das cartas que apresentam, 
encontrando-se espalhados por toda a Cidade e 
Região. Do mais tradicional, como a tasca, ao mais 
sofisticado, com Estrelas Michelin ou oferecendo 
cozinha de autor, Lisboa tem o restaurante 
pretendido, à medida da expetativa e da bolsa de 
cada um. Mas mesmo que o desejo seja de outra 
cozinha do mundo, basta procurar, porque Lisboa 
tem seguramente. 

Regra geral, a confeção é esmerada, a qualidade 

dos produtos selecionado e o serviço atencioso. À 

beira mar, com vista para a serra, no coração da Ci-

dade, com decoração rústica ou sofisticada, vintage 

ou vanguardista, o difícil é escolher, porque a va-

riedade é muita. Beneficiando ainda do fator qua-

lidade/preço, a nossa Gastronomia é amplamente 

elogiada pelos turistas, que a recomendam e dela 

levam boa memória no regresso a casa. O desejo 

de regressar à descoberta de novas texturas e sabo-

res ou simplesmente de repetir uma das iguarias é 

muito frequente. Do bacalhau confecionado de mil 

maneiras, às sardinhas assadas, que por altura dos 

santos populares são manjar de eleição, passando 

pelo celebérrimo pastel de nata, as opções multipli-

cam-se, harmonizadas com uma extensa lista de vi-

nhos de reconhecida qualidade. Por exemplo, o pei-

xe e o marisco da costa, confecionados com mestria 

por alguns dos mais famosos chefes da atualidade, 

são, de há alguns anos a esta parte, protagonistas 

de um evento, criado pelo Turismo de Lisboa, que 

desde cedo transpôs fronteiras: o Peixe em Lisboa.

Num mesmo espaço, os chefes convidados põem à 

prova o seu saber, confecionando peixes e mariscos, 

numa demonstração da boa mesa que, ano após 

ano, tem trazido mais visitantes, incluindo estran-

geiros, à capital portuguesa.

No que se refere à oferta de vinhos, Lisboa propor-

ciona grandes surpresas e novas experiências, nos 

territórios dos Vinhos de Lisboa e da Península de 

Setúbal. Existem, inclusivamente, várias denomina-

ções de origem, as quais apresentam características 

completamente diferentes. Para ficar a conhecer 

um pouco melhor alguns destes vinhos, nada como 

marcar uma visita às respetivas adegas, onde regu-

larmente são feitas provas.

A não perder, também, o Queijo de Azeitão, uma 

especialidade gastronómica da Região, com De-

nominação de Origem Protegida. Saboreado com 

pão ou tostas, a que se pode juntar também uma 

compota, este queijo é uma delícia. A acompanhar, 

naturalmente um bom vinho tinto. 

A doçaria conventual, cuja base são os ovos e o açú-

car, é, verdadeiramente, um manjar celestial. Cada 

uma das zonas que compõem a Região de Lisboa 

tem a sua especialidade e todas elas, de tão delicio-

sas serem, tornam “obrigatória” a prova. Fradinhos 

de Mafra, Pasteis de Belém, Nozes de Cascais, Mar-

melada Branca e Toucinho-do-céu de Odivelas são 

apenas algumas sugestões doces.

Lisboa é, assim, um destino de sonho para foodies, 

winelovers, gastrónomos e curiosos. Dos restauran-

tes de autor às tascas centenárias, a dificuldades 

está na escolha, porque a ementa é certamente 

uma tentação.

Os cafés, alguns dos quais outrora espaços de ter-

túlias de figuras da nossa cultura, e as esplanadas, 

com vistas de cortar o fôlego, tornam Lisboa num 

destino a não perder. 

Lisboa tem, igualmente, uma vida noturna muito 

interessante. A noite lisboeta começa nos bares 

depois do jantar e prolonga-se madrugada dentro, 

animada por DJs ou música ao vivo. Seja apenas 

para beber um copo com os amigos ou para dançar, 

Lisboa tem o espaço ideal, à medida do desejo de 

cada um.
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DESTINO DE COMPRAS  

Lisboa tem uma oferta cada vez mais diversificada,  
assumindo-se também como um excelente destino de  
compras, independentemente do produto que se queira adquirir. 
Da sofisticação das grandes marcas, instaladas ao longo da  
Av.ª da Liberdade, ao “centro comercial” a céu aberto que a Baixa 
Pombalina oferece, passando pelo Bairro Alto/Chiado, onde as 
lojas de estilistas ladeiam outras tradicionais, Lisboa oferece uma 
escolha ampla. aberto que a Baixa Pombalina oferece, passando 
pelo Bairro Alto/Chiado, onde as lojas de estilistas ladeiam outras 
tradicionais, Lisboa oferece uma escolha ampla.

A Baixa Pombalina é, por excelência, uma zona 

tradicional de compras. Possui lado a lado lojas 

centenárias e vanguardistas, muitas delas insta-

ladas em ruas cujos nomes têm origem em ati-

vidades comerciais que ali foram desenvolvidas, 

como Rua dos Bacalhoeiros, dos Fanqueiros ou 

dos Douradores, entre muitas outras. No Chiado, 

a moda e a arte encontram-se também em ga-

lerias e lojas mais futuristas, tal como em ateliês 

clássicos de criadores portugueses. O Príncipe 

Real revela-se, entretanto, como a nova zona de 

compras em Lisboa, repleta de pequenas mar-

cas inovadoras e projectos artesanais e gourmet.

Lisboa tem ainda diversas feiras, todas elas distin-

tas em termos de oferta, de vendedores e com-

pradores. De feiras de artesanato tradicional às 

mais recentes criações de artesanato urbano, de 

feiras de objetos vintage a mercados biológicos 

certificados, há uma feira ou um mercado em 

Lisboa para todos os gostos. A mais conhecida 

é a Feira da Ladra, onde há sempre algo origi-

nal, clássico ou kitsch a descobrir.

Nota, igualmente, para a existência de peque-

nos mercados com uma clara vertente urbana, 

assim como para mercados biológicos, onde 

são vendidos produtos de origem certificada 

e até, por vezes, demarcada, com os sabores 

mais originais.

Lisboa possui ainda diversos centros comerciais 

espalhados pela Cidade e pela Região, onde a 

oferta, nacional e internacional, está concentra-

da. Para quem procure descontos, nada como ir 

até um outlet, onde os preços são mais baixos.

Em suma, em Lisboa é sempre possível encon-

trar aquele presente especial ao gosto e à me-

dida da bolsa de cada um.

De feiras de 
artesanato 
tradicional às mais 
recentes criações 
de artesanato 
urbano, de feiras 
de objetos vintage 
a mercados 
biológicos 
certificados, há 
uma feira ou 
um mercado em 
Lisboa para todos 
os gostos
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ESTUDOS MOSTRAM 
A IMPORTâNCIA DO 
TURISMO EM LISBOA

Mais de 90% dos lisboetas apoia o Turismo, 
um setor que gerou 8,4 mil milhões de 
euros em 2015. De seguida apresentamos 
dois estudos que evidenciam o impacto 
macroeconómico do setor em Lisboa e na 
economia nacional (Deloitte), bem como a 
opinião positiva que a população residente e 
que trabalha na capital portuguesa tem sobre 
o Turismo (Intercampus).

e 20 anos atl
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O NúMERO DE TURISTAS NA CIDADE E NA REgIÃO DE LISBOA CRESCEU DE FORMA 
SIgNIFICATIVA NA úLTIMA DéCADA

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 4
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68%

2.346

4.922
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Fonte: Turismo de Lisboa; RNAL – Registo Nacional de Alojamento Local; Airbnb; INE – Instituto Nacional de Estatística; Análise Deloitte

Evolução do número de hóspedes1 na Cidade e na Região de Lisboa
[2005-2015; ‘000 000 hóspedes]

O número de turistas na Cidade e na Região de Lisboa cresceu de forma significativa na 
última década

I. Enquadramento
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Cidade de Lisboa Restante Região de Lisboa

CAGR05-15:+7,5%

Hóspedes na Cidade de 
Lisboa

Hóspedes na restante 
Região de Lisboa

1 Hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, alojamento local e parques de campismo.
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Fonte: Turismo de Lisboa; Análise Deloitte
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Número de estabelecimentos hoteleiros e quartos 
[2005 e 2015]
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Taxa de Ocupação, ARR e RevPAR
[2005 e 2015]
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O mesmo sucedeu ao nível da oferta hoteleira, aliado a uma melhoria global dos 
principais indicadores de performance operacional
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I. Enquadramento

62% 70%

O MESMO SUCEDEU AO NÍVEL DA OFERTA HOTELEIRA, ALIADO A UMA MELHORIA gLOBAL 
DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE PERFORMANCE OPERACIONAL

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 6

O dinamismo do Setor do Turismo foi notório no acréscimo da oferta nas diferentes 
atividades que integram a respetiva cadeia de valor…

Fonte: Turismo de Lisboa; ALEP; Análise Deloitte

Não exaustivo

I. Enquadramento

+7.000 quartos
de hotel na Cidade

10x
mais Congressos 

e Reuniões por 
ano

(Cidade)

+6.000
Quartos em 

estabelecimentos de 

Alojamento 
Local na Cidade

Dados de 2015

e 7x
mais na Região

+55 Cruzeiros
a fazer escala

(por ano)

+1 Casino 
na Cidade +4

Campos de Golfe
(Região)

O DINAMISMO DO SETOR DO TURISMO FOI NOTóRIO NO ACRéSCIMO DA OFERTA NAS 
DIFERENTES ATIVIDADES QUE INTEgRAM A RESPETIVA CADEIA DE VALOR… (dados de 2015)

e20 anos atlDELOITTE

IMPACTO MACROECONóMICO 
DO TURISMO NA CIDADE E NA REgIÃO DE LISBOA

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 6

O dinamismo do Setor do Turismo foi notório no acréscimo da oferta nas diferentes 
atividades que integram a respetiva cadeia de valor…

Fonte: Turismo de Lisboa; ALEP; Análise Deloitte

Não exaustivo

I. Enquadramento

+7.000 quartos
de hotel na Cidade

10x
mais Congressos 

e Reuniões por 
ano

(Cidade)

+6.000
Quartos em 

estabelecimentos de 

Alojamento 
Local na Cidade

Dados de 2015

e 7x
mais na Região

+55 Cruzeiros
a fazer escala

(por ano)

+1 Casino 
na Cidade +4

Campos de Golfe
(Região)
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A CADEIA DE VALOR DO SETOR DO TURISMO ABRANgE UM CONJUNTO ALARgADO  
DE ATIVIDADES ECONóMICAS CUJO IMPACTE SE PROPAgA PELA ECONOMIA

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 8

A cadeia de valor do Setor do Turismo abrange um conjunto alargado de atividades 
económicas cujo impacte se propaga pela economia

Infraestruturas e equipamentos de suporte à operação dos agentes envolvidos em todos os 
setores de atividade da cadeia de valor do Turismo, cujo investimento representa um impacte 

indireto do Turismo na Economia.

Alojamento

Restauração

Transportes

Animação 
Turística

Cultura

Eventos

Betting & 
Gaming

Golfe

Meetings 
Industry

Cruzeiros

Infraestruturas 
e Equipamentos

Estabelecimentos de restauração e 
similares

Oferta de alojamento: hotelaria, 
alojamento local e parques de 
campismo 

Operadores de animação turística, 
como sejam sightseeing, tours, tuk
tuk, entre outros

Eventos de lazer, desportivos e 
culturais

Equipamentos culturais, tais como 
museus, monumentos e espaços 
públicos de atração turística

Jogos de Fortuna e Azar em Casinos

Produto turístico Golfe Produto turístico relacionado com o 
turismo de cruzeiros

Meios de transporte para chegar ao 
destino e utilizados em deslocações 
durante a estada

Produto turístico Meetings Industry
que abrange congressos, feiras, 
conferências e exposições

II. Âmbito e Objetivos

Agentes de Viagens e Turismo e Operadores Turísticos, cujo efeito se encontra diluído 
nos diferentes elos da cadeia de valor do Turismo

NA REgIÃO DE LISBOA, A PRODUÇÃO TOTAL DO SETOR DO TURISMO, ENTRE 2005 E 2015, CRESCEU 
8,0% (CAgR2005-2015), CIFRANDO-SE EM CERCA DE 8,4 MIL MILHõES DE EUROS NO ANO DE 2015

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 9

Na Região de Lisboa, a produção total do Setor do Turismo, entre 2005 e 2015, cresceu 
8,0% (CAGR2005-2015), cifrando-se em cerca de 8,4 mil milhões de euros no ano de 2015

Impacte direto e indireto do setor do Turismo – Região de Lisboa
[2005-2015; ‘000 000€]

1.261 1.474 1.557 1.670 1.579 1.808 1.792 1.817 1.927 2.239 2.708

2.634
3.075 3.260 3.476 3.286

3.822 3.734 3.809 4.030
4.667

5.729

3.895
4.548 4.817 5.146 4.865

5.630 5.526 5.626 5.957
6.906

8.437

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impacte Direto Impacte Indireto

Análise Deloitte

III. Análise de Impacte Macroeconómico

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 7

… confirmado por um crescimento médio anual do número de dormidas em Lisboa 
superior a 9%, o maior quando comparado com as principais cidades europeias

I. Enquadramento

Amesterdão 12,9

Viena 15,1

Praga 15,9

Barcelona 17,7

Lisboa 9,1

Madrid 18,0

Cidade País # dormidas 2015

9,1

16,9

30,3

12,9
15,115,9

26,4

17,718,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
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20

15
)

Crescimento médio anual do número de dormidas (CAGR2011-15)

Berlim

Istambul

Lisboa

Amesterdão

VienaPraga

Roma

BarcelonaMadrid

Fonte: European Cities Marketing – Meet European Cities Report (2015-2016); Análise Deloitte

Copenhaga 8,2

Análise comparativa do crescimento médio anual do número de dormidas em algumas cidades europeias
[2011-2015; ‘000 000 dormidas]

Comparação com destinos concorrentes

… CONFIRMADO POR UM CRESCIMENTO MéDIO ANUAL DO NúMERO DE DORMIDAS EM LISBOA 
SUPERIOR A 9%, O MAIOR QUANDO COMPARADO COM AS PRINCIPAIS CIDADES EUROPEIAS

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 7

… confirmado por um crescimento médio anual do número de dormidas em Lisboa 
superior a 9%, o maior quando comparado com as principais cidades europeias

I. Enquadramento

Amesterdão 12,9

Viena 15,1

Praga 15,9

Barcelona 17,7

Lisboa 9,1

Madrid 18,0

Cidade País # dormidas 2015

9,1

16,9

30,3

12,9
15,115,9

26,4

17,718,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
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35,0

40,0

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
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)

Crescimento médio anual do número de dormidas (CAGR2011-15)

Berlim

Istambul

Lisboa

Amesterdão

VienaPraga

Roma

BarcelonaMadrid

Fonte: European Cities Marketing – Meet European Cities Report (2015-2016); Análise Deloitte

Copenhaga 8,2

Análise comparativa do crescimento médio anual do número de dormidas em algumas cidades europeias
[2011-2015; ‘000 000 dormidas]

Comparação com destinos concorrentes

e 20 anos atl
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NA CIDADE DE LISBOA, ESTE CRESCIMENTO FOI MAIS ACENTUADO, FIXANDO-SE EM 9,5% (CAgR2005-2015)

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 10

806 958 1.093 1.176 1.082 1.205 1.268 1.296 1.391 1.614 1.997
1.716 2.020 2.323 2.474 2.266 2.537 2.654 2.730 2.938

3.389
4.270

2.521
2.977

3.416 3.650 3.348
3.742 3.922 4.026 4.329

5.003

6.267

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Na Cidade de Lisboa, este crescimento foi mais acentuado, fixando-se em 9,5% 
(CAGR2005-2015)

Impacte direto e indireto do setor do Turismo – Cidade de Lisboa
[2005-2015; ‘000 000€]

Análise Deloitte

III. Análise de Impacte Macroeconómico

Impacte Direto Impacte Indireto

FACTO VISÍVEL NO INCREMENTO DA gERAÇÃO DE RIQUEZA DOS DIVERSOS AgENTES  
DA CADEIA DE VALOR DO SETOR DO TURISMO, EM ESPECIAL NA CIDADE DE LISBOA…

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 11

Facto visível no incremento da geração de riqueza dos diversos agentes da cadeia de 
valor do Setor do Turismo, em especial na Cidade de Lisboa… 

Não exaustivo

III. Análise de Impacte Macroeconómico

Hotelaria
 ~2x mais do que em 2005
 74% da Região, em 2015

+100
Milhões de euros

+240
Milhões de euros

Restauração
 ~2,5x mais do que em 2005
 75% da Região, em 2015+200

Milhões de euros

+75
Milhões de euros

+140
Milhões de euros

+140
Milhões de euros

Congressos e Reuniões
 ~2,5x mais do que em 2005

Transportes
 ~2x mais do que em 2005

 91% da Região, em 2015

Animação Turística
 ~2,8x mais do que em 2005

Compras
 ~2x mais do que em 2005

Dados referentes à Cidade de Lisboa (2015 vs. 2005)

…CONTRIBUINDO PARA O PESO CRESCENTE QUE A CIDADE DE LISBOA  
ASSUME NA REgIÃO DE LISBOA (74% EM 2015)

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 12

Estimativa de evolução do peso da Cidade de Lisboa no total da Região de Lisboa
[2005-2015; Impacte total – ‘000 000€]

9,5%
CAGR05-15

4,7%
CAGR05-15

74%

65%

26%

35%

• A representatividade da Cidade de Lisboa na Região de Lisboa tem apresentado um tendência crescente ao longo dos anos, com o peso 
relativo a aumentar de 65% em 2005 para 74%, em 2015

• Na Cidade de Lisboa, entre 2005 e 2015, a produção total das atividades do setor do Turismo cresceu a um ritmo superior (9,5%) ao 
verificado na restante Região de Lisboa, 4,7%

…contribuindo para o peso crescente que a Cidade de Lisboa assume na Região de 
Lisboa (74% em 2015)

III. Análise de Impacte Macroeconómico

2.521 2.977 3.416 3.650 3.348 3.742 3.922 4.026 4.329 5.003
6.2671.373

1.571 1.401 1.497 1.518
1.888 1.604 1.599 1.628

1.903

2.170

3.895
4.548 4.817 5.146 4.865

5.630 5.526 5.626 5.957
6.906

8.437

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cidade de Lisboa Restante Região de Lisboa

e20 anos atl
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ESTIMA-SE QUE A PRODUÇÃO TOTAL DO SETOR DO TURISMO NA REgIÃO DE LISBOA  
TENHA CORRESPONDIDO, EM 2014, A 10,8% DO PIB DA REgIÃO

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 14

Estima-se que a produção total do Setor do Turismo na Região de Lisboa tenha 
correspondido, em 2014, a 10,8% do PIB da Região

14,5%
PIB2014 da Cidade

10,8%
PIB2014 da Região

Em 2015, o emprego total gerado pelas atividades do Setor do 
Turismo equiparava-se a 12,4% da população residente 
empregada da Região

O emprego total das atividades turísticas na Cidade de Lisboa
equipara-se a 35,7% da população residente empregada

Exportações

Emprego

III. Análise de Impacte Macroeconómico

Representatividade face ao PIB (2014)

As exportações do Setor do Turismo na Região de Lisboa 
representaram, em 2015, 37,5% das exportações da Região

Na Cidade de Lisboa, as exportações do Setor do Turismo, em 
2015, contribuíram com 72,5% do valor total das exportações

NA úLTIMA DéCADA, ASSISTIU-SE A UMA DINâMICA CRESCENTE  
DAS DIFERENTES ATIVIDADES E AgENTES DA CADEIA DE VALOR DO SETOR DO TURISMO

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 15

Na última década, assistiu-se a uma dinâmica crescente das diferentes atividades e 
agentes da cadeia de valor do Setor do Turismo

Não exaustivo

IV. Principais Evidências

1 Average Room Rate - Preço médio por quarto; 2 Revenue per Available Room - Receita por Quarto Disponível

Companhias aéreas low-cost
O impulso gerado pela operação das companhias de baixo custo possibilitou a conquista de novos mercados e a 
consolidação dos mercados tradicionais.

Alojamento Local
A afirmação do Alojamento Local enquanto tipologia de alojamento, constituiu uma importante alavanca para o 
crescente número de turistas, bem como para a atração de uma nova franja de turistas de city break, 
maioritariamente jovens e famílias. 

Cruzeiros
Lisboa tem-se afirmado enquanto destino de cruzeiros. O número de passageiros de cruzeiros em Lisboa mais do 
que duplicou e, em 2009 e 2014, Lisboa foi considerado o melhor destino de cruzeiros da Europa pelo “World Travel 
Awards”.

Crescimento da atividade turística
Na última década, a atividade turística na Cidade e na Região de Lisboa cresceu a um ritmo relevante. Entre 2011 e 
2015, segundo a European Cities Marketing, Lisboa foi a cidade europeia que mais cresceu em número de 
dormidas.

Performance da indústria hoteleira
Apesar do incremento da oferta, a indústria hoteleira registou, ainda assim, uma melhoria da performance dos 
principais indicadores operacionais, como taxa de ocupação, ARR1 e RevPAR2. O Turismo é, sem 

dúvida, vital para 

a economia da 

Região e da 

Cidade, em 

particular!

RELATIVAMENTE AO EMPREgO CRIADO/MANTIDO, EM 2015, NA REgIÃO DE LISBOA, AS ATIVIDADES 
DO SETOR DO TURISMO CONTRIBUÍRAM COM CERCA DE 150 MIL POSTOS DE TRABALHO

Turismo de Lisboa | Estudo de Impacte Macroeconómico – Apresentação© 2017. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 13

Relativamente ao emprego criado/mantido, em 2015, na Região de Lisboa, as 
atividades do Setor do Turismo contribuíram com cerca de 150 mil postos de trabalho

137.069 149.914

-4,8%

75.524 80.773

-11,6%

Região 
de 

Lisboa

Cidade 
de 

Lisboa

Emprego criado/mantido

Fonte: Turismo de Lisboa; INE – Instituto Nacional de Estatística; Sabi; Informação pública disponível; Análise Deloitte

2005 2015

56% Emprego nas 
atividades de Hotelaria 
e Restauração

47% Emprego nas 
atividades de Hotelaria 
e Restauração

III. Análise de Impacte Macroeconómico

2010

130.512

66.765

+14,9%

+21,0%

e 20 anos atl
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O estudo foi realizado através de uma metodologia quantitativa, recorrendo-se 

à realização de entrevistas diretas e presenciais.

O Universo do presente projeto é composto pelos indivíduos, de ambos os 

géneros, com 18 e mais anos de idade, que residem ou exercem atividade 

laboral na Área Metropolitana de Lisboa. 

Em termos de amostra, foram realizadas n=1.017 entrevistas, com uma mar-

gem de erro máximo de 0,3 p.p., para um intervalo de confiança de 95%.

A amostra foi distribuída em termos regionais da seguinte forma:

ZoNAs
AmostrA

tipoLoGiA
1017

Residentes nas áreas de Baixa / Chiado, Belém, Centro Histórico, Parque das Nações, 
Avenida da Liberdade / Saldanha, podem exercer ou não atividade laboral no Concelho de 
Lisboa

406 Residentes

Residentes nas restantes áreas / bairros do Concelho de Lisboa, podem exercer ou não 
atividade laboral no Concelho de Lisboa

308 Residentes

Residentes nas vilas de Cascais e Sintra, podem exercer ou não atividade laboral no 
Concelho de Lisboa

200 Pendulares

Residentes nas restantes áreas da AML a exercer atividade laboral no Concelho de Lisboa 103 Pendulares

e20 anos atl

INTERCAMPUS

OPINIÃO SOBRE O TURISMO 
NA CIDADE DE LISBOA

A recolha da informação foi realizada através de questionário, elaborado pela 

INTERCAMPUS, com base nos objetivos enunciados e previamente aprovado pela ATL.

O trabalho de campo decorreu entre 21 de novembro de 2016 e 06 de janeiro de 2017 

e foi realizado por 21 entrevistadores, recrutados e treinados pela INTERCAMPUS, que 

receberam uma formação (briefing) adequada às especificidades do projeto, através 

de instruções escritas e verbais. 

Os dados foram recolhidos nos fins-de-semana (durante todo o dia) e nos dias úteis 

(entre as 17h e as 22h). 

METODOLOgIA
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e 20 anos atl

12,5%
Tem ocupação ou rendimentos 

provenientes do setor de Turismo

31,4%
Faz utilização do carro,  

no interior da cidade de Lisboa

31,4% 
Já viveu anteriormente  

na cidade de Lisboa

38,6% 
Utiliza os espaços  

públicos de Lisboa, à noite

PENDULARES (%)

10,6%
Tem ocupação ou rendimentos 

provenientes do setor do Turismo

38,5%
Faz utilização do carro,  

nos dias de semana em Lisboa

93,8% 
Vive em Lisboa  

há mais de 10 anos

RESIDENTES (%)

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

resULtAdos semeLHANtes 

(resideNtes e peNdULAres)

De uma maneira geral, os resultados são muito semelhantes para os dois 

Universos, ou seja, para os residentes na cidade e para a população pen-

dular que nela trabalha

opiNiões positiVAs

Existe uma excelente opinião, nos dois inquéritos, a respeito do turismo e 

dos turistas. As percentagens de opiniões positivas são globalmente bas-

tante elevadas e mantêm-se positivas mesmo nos casos em que as con-

sequências (ruído, tráfego, etc.) são manifestamente incómodas. É, aliás, 

curioso observar que são os residentes que não utilizam o automóvel na 

cidade de Lisboa nos dias úteis que se revelam menos entusiastas quanto 

ao impacto do turismo.

VANtAGem eCoNómiCA

As principais vantagens da presença de turistas na cidade de Lisboa 

relacionam-se com o foro económico. Os elementos mais culturais, 

de orgulho ou de intercâmbio, apresentam resultados muito mais 

reduzidos.

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Masculino

Feminino

GéNero

54.8

45.2

Masculino

Feminino

GéNero

53.5

46.5

esCoLAridAde

16.4

33.3

50.3

Ensino 
Superior

Ensino 
Secundário

Ensino Básico  
(do 1.º ao 3.º 
ciclo)

esCoLAridAde

20.8

36.6

42.6

Ensino 
Superior

Ensino 
Secundário

Ensino Básico  
(do 1.º ao 3.º 
ciclo)

oCUpAÇÃo

Proprietários, quadros, 
liberais, técnicos e similares

Outros 
trabalhadores

Inativos

20.9

49.6

29.6

oCUpAÇÃo

Proprietários, quadros, 
liberais, técnicos e similares

Outros 
trabalhadores

Inativos

18.5

56.4

25.1

esCALÃo etário

65 mais
anos

45-64 anos

25-44 anos

18-24 anos

24.5

31.7

34.5

9.4

esCALÃo etário

65 mais
anos

45-64 anos

25-44 anos

18-24 anos

22.1

33.7

35

9.2

CLAsse soCiAL

A/B

C

D

E

24.6

29.8

39.1

6.4

CLAsse soCiAL

A/B

C

D

E

25.8

36.3

26.7

11.2
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VisÃo estrUtUrAL e CoNjUNtUrAL

Existe uma diferença significativa entre uma visão estrutural a que po-

demos chamar “macro”, que se relaciona com a visão global da cidade, 

com questões que envolvem, o passado, a grandiosidade, o orgulho, 

etc., e uma visão conjuntural a que podemos chamar “micro”, que se 

relaciona com os aspetos mais mundanos e quotidianos, como o ruído 

ou o trânsito. À primeira está associada um impacto turístico bastante 

mais positivo.

meNos eNtUsiAstAs

Considerando a análise por dados de caracterização dos dois Universos, são 

os mais velhos, os inativos, os indivíduos de status mais baixos, os menos 

instruídos que se revelam menos entusiastas. Em contrapartida, são os que 

têm atividade turística que se revelam mais entusiastas.

FACto-resUmo do estUdo

Logo no início de ambos os questionários, foi feita uma mesma pergunta 

“aberta” – para suscitar o máximo de espontaneidade – a respeito da prin-

cipal desvantagem da vinda dos turistas para a cidade de Lisboa.

A resposta foi muito expressiva: ambos os Universos afirmam, com 

exatamente a mesma percentagem (61%): não existe desvantagem 

alguma.

ANÁLISE COMPARADA

A análise dos resultados deste inquérito basear-se-á numa comparação dos 

dois Universos observados – residentes e pendulares da cidade de Lisboa –, 

considerando três dimensões de relacionamento dos turistas com os utentes 

da cidade de Lisboa:

opinião global 
sobre o turismo 

e os turistas

opinião  
sobre a evolução 

recente e o 
aumento de 

turistas

Consequências 
concretas da 
presença dos 

turistas

OPINIÃO gLOBAL SOBRE O TURISMO E OS TURISTAS
A primeira pergunta dos dois questionários pretendeu uma resposta o mais 

espontânea possível que pudesse traduzir a atitude mental dominante em 

relação ao turismo e aos turistas, ou seja, antes de qualquer reflexão sobre 

o tema que o questionário eventualmente sugerisse. 

A pergunta foi a seguinte:

“Quando pensa nas visitas de turistas à cidade de Lisboa, como 

avaliaria a sua primeira reação?” 

Para começar, podemos observar que os resultados são praticamente idên-

ticos para os dois Universos, ou seja, tanto os residentes na cidade como os 

pendulares que nela trabalham são hegemónicos na boa opinião que têm 

a respeito do turismo e dos turistas.

Em ambos os casos, são mais de 90% os que têm uma opinião positiva, 

ou muito positiva.

No Universo dos residentes, são os mais velhos, os inativos, os indivíduos 

de status mais baixos e os menos instruídos que se revelam menos en-

tusiastas. 

Curioso é observar que os residentes que não utilizam o automóvel na ci-

dade de Lisboa nos dias úteis são também menos entusiastas. Em contra-

partida, são os que têm atividade turística que se revelam mais entusiastas.

No Universo dos pendulares, são sobretudo os menos instruídos que se 

revelam menos entusiastas.

Após esta pergunta inicial, pretendeu-se uma resposta mais concreta, 

tendo-se inquirido a respeito da contribuição dos turistas para a vida na 

cidade de Lisboa e também para o país em geral.

Os resultados, como podemos ver de seguida, apresentam-se igualmente 

positivos, quer a nível da cidade, quer a nível do país.

CoNtriBUiÇÃo pArA LisBoA 

Os resultados são praticamente idênticos aos da pergunta anterior e, de 

novo, comuns aos dois Universos, de residentes e de pendulares. Em am-

bos os casos, são de novo mais de 90% os que têm uma opinião positiva, 

ou muito positiva.

A análise em função das variáveis de caracterização revela um padrão 

muito idêntico ao observado na pergunta anterior.

CoNtriBUiÇÃo pArA o pAís

A situação é muito semelhante nesta pergunta e, de novo, as respostas 

são idênticas para os dois Universos. Em ambos os casos, são de novo mais 

de 90% os que têm uma opinião positiva, ou muito positiva.

A análise em função das variáveis de caracterização revela um padrão 

muito idêntico ao observado nas perguntas anteriores.

residentes

pendulares

0% 0% 1% 2%
6% 7%

56%
59%

36%
32%

Mais  
de 90%

residentes

pendulares

0% 0% 1% 2%
6% 7%

57%

64%

35%

27%

Mais  
de 90%

Muito 
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Muito 
positiva

Negativa PositivaNem negativa 
nem positiva

Muito 
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Já na parte final dos questionários, foram apresentadas algumas frases 

para os inquiridos manifestarem a sua concordância ou discordância.

Algumas dessas frases, cujos resultados se apresentam de seguida, tam-

bém diziam respeito à atitude global acerca da cidade de Lisboa em geral 

ou do turismo e dos turistas de Lisboa em particular.

residentes pendulares

“Faço questão em ser atencioso(a) e prestável 

em relação aos turistas que visitam Lisboa” 84% 81%

“Sinto que é um privilégio viver/trabalhar  

na cidade de Lisboa” 92% 53%

“Evito frequentar as zonas de Lisboa  

em que há mais turistas” 20% 23%

“Sinto muita satisfação por viver/trabalhar  

em Lisboa” 91% 49% 

“Gosto de estar perto e contactar  

com os turistas que visitam Lisboa” 70% 64%

peNdULAres meNos sAtisFeitos QUe os resideNtes

A análise deste conjunto de frases revela que existe diferença significativa 

na resposta dos dois Universos, os pendulares que trabalham em Lisboa 

revelando bastante menos satisfação e orgulho por trabalharem na cidade 

do que os residentes por aí viver. 

FACto NÃo deVido Ao tUrismo

No entanto, tal não acontece essencialmente por causa dos turistas, pois 

as respostas que dizem respeito à questão turística voltam a ser muito 

semelhantes. Assim, os pendulares estão menos satisfeitos devido certa-

mente ao tempo que perdem nas deslocações, facto que não é associado 

ao turismo.

meNos e mAis eNtUsiAstAs

Em termos de variáveis de caracterização, a situação é, em geral, se-

melhante ao que tem sido observado: são os mais velhos, os inativos, 

os menos instruídos (e os de status mais baixos) e os residentes que 

não utilizam o automóvel na cidade de Lisboa, os menos entusiastas. 

Os que têm atividade profissional relacionada com o turismo são mais 

entusiastas.

OPINIÃO SOBRE A EVOLUÇÃO  
DO NúMERO DE TURISTAS
É diferente uma pessoa pronunciar-se sobre o turismo em geral ou 

ver-se confrontada com uma situação específica mais concreta que 

envolve os turistas com quem se cruza todos os dias. Houve, assim, 

a intenção de observar a reação dos inquiridos perante situações de 

progressiva concretização.

A primeira dessas situações diz respeito à evolução recente do tu-

rismo na cidade, ou seja, à perceção relativa a um aumento ou uma 

diminuição do número de turistas que a cidade tem acolhido nos 

últimos anos.

A segunda diz respeito à satisfação dos inquiridos com essa evolução.

Os resultados são os que a seguir se apresentam.

perCeÇÃo dA eVoLUÇÃo 

Há uma clara perceção de aumento do turismo. E essa perceção é idêntica 

para os dois Universos.  

Em termos de variáveis de caracterização, a perceção do aumento é mais 

intensa nos mais instruídos (e com mais status), nos residentes que têm 

atividade profissional relacionada com o turismo e nos residentes no cen-

tro histórico.

% de concordância

residentes

pendulares

sAtisFAÇÃo Com A eVoLUÇÃo 

A análise da satisfação está perfeitamente em linha com o que temos 

observado até aqui: respostas muito idênticas para os dois Universos e 

opinião muito positiva, ou seja, elevada satisfação. 

São de novo os mais velhos, os inativos, os menos instruídos (e com me-

nos status) e os residentes que não utilizam o automóvel na cidade de 

Lisboa, os menos entusiastas. Os residentes que têm atividade profissional 

relacionada com o turismo e os que residem no centro histórico são, de 

novo, os mais entusiastas.
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16% 11%
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alteração
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turistas têm 
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muito

29%
24%
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51%
58%

17%

15%

2%

1%

2%
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Muito satisfeito(a) 

Satisfeito(a)

Nem insatisfeito(a)  
nem satisfeito(a)

Insatisfeito 

Muito insatisfeito 
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pendulares

Muito 
negativa

Muito 
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Negativa PositivaNem negativa 
nem positiva
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é meLHor ViVer NUmA CidAde Com mUitos tUristAs  

oU Com poUCos tUristAs? e trABALHAr?

Foram estas as perguntas, cujos resultados a seguir se apresentam, que 

sujeitaram os inquiridos a uma opinião sobre a conciliação das vidas de 

uns e de outros no ambiente da cidade.

A análise desta pergunta já revela uma opinião ligeiramente menos positi-

va por parte dos pendulares. No entanto, a diferença é reduzida.

Podemos concluir este capítulo dizendo que, com as ressalvas já conheci-

das de certos estratos populacionais (mais velhos, menos instruídos, etc.), 

existe uma opinião homogénea e claramente favorável à presença dos 

turistas na cidade de Lisboa.

CONSEQUÊNCIAS DO TURISMO
Foram feitas duas perguntas abertas iniciais – para suscitar o máximo de 

espontaneidade – a respeito da principal vantagem e da principal desvan-

tagem da vinda dos turistas para a cidade de Lisboa.

Estas são as primeiras perguntas de um bloco que visa inquirir sobre as 

consequências concretas do turismo na cidade de Lisboa.

Os resultados são os que a seguir se apresentam.

priNCipAL VANtAGem

Com ligeiras diferenças, as principais vantagens da presença de turistas na cida-

de de Lisboa relacionam-se com o foro económico. Os elementos mais culturais, 

de orgulho ou de intercâmbio, apresentam resultados muito mais reduzidos.

Não há diferenças muito significativas em função das variáveis de carac-

terização.

priNCipAL desVANtAGem 

A análise desta pergunta revela algo de muito expressivo: ambos os Uni-

versos afirmam, com exatamente a mesma percentagem, a ausência de 

desvantagens. Este resultado pode constituir, de certa forma, um resumo 

de todo este estudo.

Não se encontram outras desvantagens de relevo, para além de algu-

ma “confusão” (que não é necessariamente algo de negativo), nem se 

encontram diferenças muito significativas em função das variáveis de ca-

racterização.

Na perspetiva da concretização anteriormente referida, inquiriu-se a res-

peito do impacto percebido dos turistas em diversas áreas relevantes para 

a cidade de Lisboa.

Os resultados que a seguir se apresentam surgem em forma de médias 

que variam entre 1 e 5 e onde o valor 5 representa um impacto máximo 

positivo e o valor 1 um impacto máximo negativo. De assinalar que, nestas 

circunstâncias, o impacto médio corresponderá ao valor 3.

impACto dos tUristAs em... (médiAs) 

Num outro quadro, imediatamente seguinte, são apresentados os mes-

mos resultados com outra leitura porventura mais imediata: os valores 

correspondem ao desvio (em percentagem) em relação à média. Assim, 

o impacto máximo positivo é +100, o impacto máximo negativo é -100 e 

o valor médio é 0.

residentes

pendulares

residentes

pendulares

residentes

pendulares
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máximo 
positivo

Pr
ev

en
çã

o 
do

 p
at

rim
ón

io
 - 

m
on

um
en

to
s 

e 
ed

ifí
cio

s 
hi

st
ór

ico
s

Re
ab

ilit
aç

ão
 d

as
 z

on
as

 h
ist

ór
ica

s 
e 

tra
di

cio
na

is 
da

 c
id

ad
e

Pr
es

er
va

çã
o 

e 
re

ab
ilit

aç
ão

 d
e 

es
pa

ço
s 

pú
bl

ico
s

Pr
es

er
va

çã
o 

e 
re

ab
ilit

aç
ão

 d
os

 p
ré

di
os

 e
 e

di
fíc

io
s 

de
 h

ab
ita

çã
o

Lim
pe

za
 d

a 
cid

ad
e

Re
gu

la
çã

o 
do

 tr
áf

eg
o 

au
to

m
óv

el

Fa
cil

id
ad

e 
de

 c
irc

ul
aç

ão
 n

a 
cid

ad
e

Ru
íd

o

Qu
al

id
ad

e 
em

 g
er

al
 d

a 
vi

da
 n

a 
cid

ad
e

Fa
cil

id
ad

e 
na

s 
en

tra
da

s 
e 

sa
íd

as
 d

a 
cid

ad
e

residentes

pendulares

13%
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28%
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é indiferente 

Melhor com  
poucos turistas 

Muito melhor com  
poucos turistas

5%

11%

3%

7%
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4,1 4,2 4,1 4,1

3,4
3,2 3,1 3,1

3,7

3,2 3,1 3,1

3,9

3,2



  |
  T

u
ri

sm
o

 d
e 

Li
sb

o
a

48

e 20 anos atl

impACto dos tUristAs em...  (% de desVio à médiA)

Podemos observar que os valores são todos positivos, ou seja, não 

são associados impactos negativos; mas há claramente dois tipos de 

situação:

• o impacto em relação ao património, zonas históricas e reabilitação 

urbana, que apresenta valores positivos altos (de cerca de + 60%);

• o impacto em relação ao tráfego, ruído e limpeza, que apresenta 

valores positivos baixos (entre os + 5% e os + 30%).

Pelo meio, fica a qualidade em geral da vida/permanência na cidade, com 

um valor médio, de 35% para os residentes e 45% para os pendulares. 

VisÃo estrUtUrAL e CoNjUNtUrAL

Estes resultados mostram que existe uma diferença significativa entre uma 

visão estrutural a que podemos chamar “macro”, que se relaciona com a 

visão global da cidade, com questões que envolvem, o passado, a gran-

diosidade, o orgulho, etc., e uma visão conjuntural a que podemos chamar 

“micro”, que se relaciona com os aspetos mais mundanos e quotidianos, 

como o ruído ou o trânsito. À primeira está associada um impacto turístico 

bastante mais positivo.

meNos e mAis eNtUsiAstAs  

Em termos de variáveis de caracterização, a situação é, em geral, seme-

lhante ao que tem sido observado: são os mais velhos, os inativos, os 

menos instruídos e os indivíduos com menos status, os menos entusiastas. 

Os que têm atividade profissional relacionada com o turismo são mais 

entusiastas.

De notar que, nas áreas mais “micro” (ruído, limpeza, etc.), as respostas 

são mais homogéneas em termos de variáveis de caracterização.

Inquiriu-se também a respeito do impacto percebido dos turistas em di-

versas áreas de cariz económico.

Tal como aconteceu no caso anterior, os resultados que a seguir se apre-

sentam surgem em forma de médias que variam entre 1 e 5 e onde o 

valor 5 representa um impacto máximo positivo e o valor 1 um impacto 

máximo negativo. De assinalar que, nestas circunstâncias, o impacto mé-

dio corresponderá ao valor 3.

impACto em áreAs eCoNómiCAs (médiAs)

impACto em áreAs eCoNómiCAs (% de desVio à médiA)

Num outro quadro, imediatamente seguinte, são também apresentados os 

mesmos resultados com outra leitura porventura mais imediata: os valores 

correspondem ao desvio (em percentagem) em relação à média. Assim, 

o impacto máximo positivo é +100, o impacto máximo negativo é -100 e 

o valor médio é 0.
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Podemos observar que os valores são, de novo, todos positivos, ou seja, 

não são associados impactos negativos. Por outro lado, as áreas económi-

cas apresentam, quase todas elas, valores positivos altos (iguais ou supe-

riores a + 50%). Contudo, existem algumas exceções:

• a mobilidade, com + 30% e + 35%;

• o imobiliário, com + 40% e + 45%;

• o nível de vida da população residente, com + 25%;

• os preços, com + 30% para os pendulares e 0% (!) para os residentes.
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Em termos de variáveis de caracterização, a situação é, em geral, seme-

lhante ao que tem sido observado: são os mais velhos e os menos instruí-

dos, os menos entusiastas. No entanto, as respostas são, neste grupo de 

áreas, mais homogéneas em termos de variáveis de caracterização.

Já na parte final dos questionários, foram apresentadas algumas frases 

para os inquiridos manifestarem a sua concordância ou discordância.

Algumas dessas frases, cujos resultados se apresentam de seguida, tam-

bém diziam respeito às consequências, para a cidade de Lisboa, do turismo 

e dos turistas.

residentes pendulares

“O turismo tem-me ajudado a conhecer culturas e 

modos de vida novos e diferentes” 65% 75%

“O turismo tem prejudicado a minha mobilidade e 

facilidade de circulação em Lisboa” 21% 21%

“O turismo tem-me ajudado a sentir mais orgulho 

em relação a Lisboa” 73% -

“O turismo tem-me ajudado a sentir mais prazer 

em relação às minhas deslocações a Lisboa” - 50%

“O turismo tem prejudicado o ambiente da zona de 

Lisboa onde trabalho/resido” 12% 19%

“Penso que o turismo tem prejudicado aquilo que 

penso ser a identidade de Lisboa” 14% 24% 

“Por influência do turismo, a cidade  

tem hoje mais vida” 91% 80%

Confirma-se, em toda a linha, a satisfação em relação ao turismo na cidade 

de Lisboa.

Com efeito, as frases colocadas em tom “positivo” obtêm normalmente 

percentagens de concordância elevadas, enquanto as frases colocadas em 

tom “negativo” obtêm normalmente percentagens de concordância bas-

tante baixas.

QUer diZer QUe o tUrismo BeNeFiCiA

Os residentes no centro histórico têm mais contacto e apresentam mais 

proximidade para com os turistas. Assim, embora se queixem mais dos 

problemas de mobilidade e de ambiente da zona onde residem, reco-

nhecem mais as vantagens do intercâmbio cultural e apresentam mais 

orgulho por viver em Lisboa.

Fora do CH dentro do CH

“O turismo tem-me ajudado a conhecer culturas e 

modos de vida novos e diferentes” 50% 76%

“O turismo tem prejudicado a minha mobilidade e 

facilidade de circulação em Lisboa” 14% 25%

“O turismo tem-me ajudado a sentir mais orgulho 

em relação a Lisboa” 64% 80%

“O turismo tem-me ajudado a sentir mais prazer 

em relação às minhas deslocações a Lisboa” 7% 17%

“O turismo tem prejudicado o ambiente da zona de 

Lisboa onde trabalho/resido” 11% 16%

“Penso que o turismo tem prejudicado aquilo que 

penso ser a identidade de Lisboa” 91% 91%

% de concordância

% de concordância
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QUE VENHAM MAIS 20 ANOS 

Ao assinalarmos os 20 anos do Turismo de Lisboa, 

um momento tão importante na história da nossa 

Associação, há que agradecer a todos os parceiros, 

públicos e privados, e aos colaboradores que nos 

ajudaram, empenhadamente, a chegar até aqui. 

A Câmara Municipal de Lisboa, o Turismo de Por-

tugal, a Entidade Regional de Turismo da Região 

de Lisboa e as diversas autarquias que compõem 

a nossa Região têm tido um papel incontornável 

em prol de mais e melhor turismo para Lisboa. Do 

mesmo modo, uma palavra de apreço e de agra-

decimento aos nossos Corpos Sociais ao longo des-

tes anos, a quantos trabalham ou trabalharam no 

Turismo de Lisboa dando o seu melhor, aos nossos 

associados, que enriquecem e diversificam a oferta 

do destino, à Lismarketing e aos nossos parceiros, 

cuja colaboração contribui para a experiência dos 

turistas e para o aumento da notoriedade de Lis-

boa. A todos o nosso muito obrigado, acompanha-

do pelo desejo de prosseguirmos o trabalho con-

junto que tem sido desenvolvido e cujos resultados 

podem ser avaliados. 

O reconhecimento, interno e externo, não pode, no 

entanto, servir de motivo para abrandar o ritmo ou 

desviar a estratégia. Há que continuar a trabalhar, 

afincadamente e com visão, e a inovar, sob pena 

de ficarmos para trás num mercado tão dinâmico 

quanto concorrencial. É fundamental consolidar 

mercados onde queremos continuar a crescer, as-

sim como conquistar mercados emergentes, onde 

a nossa oferta turística marque pela diferença e, 

consequentemente, nos proporcione o registo de 

novos turistas. 

Ao mesmo tempo, há que continuar a olhar para 

Lisboa, ou seja, a investir na melhoria e na quali-

ficação do destino, tornando-o ainda mais atrativo 

e diferenciador, para que cada turista sinta que é o 

lugar certo para realizar a sua experiência, aquela 

que tanto anseia. Lisboa tem muito para oferecer a 

quem a visita, como bem sabemos, mas é sempre 

possível melhorar, seja através da requalificação 

do património, da disponibilização de novos equi-

pamentos, do enriquecimento da qualidade e da 

diversidade dos produtos, de uma agenda cultural 

eclética para atingir vários públicos ou de eventos 

que, pela natureza peculiar, são associados ao des-

tino, entre muitas outras mais-valias suscetíveis de 

potenciar. Há uma Lisboa imensa para descobrir, 

quer na Cidade, quer na Região, onde o Turismo 

pode fazer a diferença, ao trazer mais vida e di-

namismo. Temos muito a nosso favor e, acima 

de tudo, possuímos algo que nos diferencia ainda 

mais: a arte de bem receber – os lisboetas gostam 

do Turismo e o Turismo gosta de Lisboa.

O balanço destes 20 anos é, por tudo isto, positivo. 

Continuaremos a trabalhar para que daqui a outros 

20 anos seja feito um novo balanço ainda mais 

positivo que este.  |
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