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Aprovado por unanimidade em Assembleia Geral de 21 de dezembro de 2022

Orçamento e Plano de Atividades para 2023

Introdução

Depois de, em 2022, terem sido ultrapassadas as expetativas, apesar de os primeiros meses ainda 
terem sido afetados pela pandemia do Covid 19, espera-se que o ano de 2003 seja novamente 
positivo para o Turismo, sem embargo de algumas ameaças resultantes da situação internacional, 
nomeadamente por causa da guerra na Ucrânia, da instabilidade política, da inflação, dos preços 
dos combustíveis e do aumento das taxas de juro.

Num contexto em que, apesar de todas as ameaças, a expectativa para a atividade turística em 
termos globais é positiva, Lisboa tem condições para se continuar a afirmar, ganhando quota de 
mercado no contexto nacional e entre os concorrentes europeus.

A crescente notoriedade e capacidade de atração do destino será excecionalmente reforçada pela 
realização das Jornadas Mundiais da Juventude, que projetarão a imagem de Lisboa para todo o 
mundo.

A esta perspetiva para a atividade turística também corresponde uma situação bastante positi-
va da Associação Turismo de Lisboa, nomeadamente em termos de sustentabilidade financeira, 
reforçada pela liquidação em 2022 da quase totalidade dos empréstimos contraídos para investi-
mentos, precavendo uma evolução bastante desfavorável das respetivas condições.

Esta medida foi possível graças a uma conjugação de vários fatores, incluindo o recebimento dos 
financiamentos previstos do Fundo de Desenvolvimento Turístico para projetos já realizados e 
o alívio dos custos com o IVA, na sequência de um parecer vinculativo favorável da Autoridade 
Tributária, num contexto de melhoria generalizada das receitas provenientes das atividades, no-
meadamente dos concessionários e dos equipamentos.

É, assim, com relativo otimismo que se perspetiva o ano de 2023, apesar das ameaças que o con-
texto internacional coloca e do protelamento de decisões estratégicas, nomeadamente a nível da 
oferta aeroportuária, da qual o Turismo em Lisboa depende em mais de 90%.

Objetivos

No contexto da pandemia do Covid-19, a Direção do Turismo de Lisboa decidiu suspender o Plano 
Estratégico 2020-24 durante os anos de 2020 e 2021, prevendo retomá-lo em 2022 e estender o 
seu período de vigência até ao final de 2026.
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No início de 2022 procedeu-se, com o apoio da Roland Berger, à reavaliação do Plano Estratégico, 
de forma a incorporar os efeitos da pandemia, tendo sido decidido manter os seus objetivos glo-
bais inicialmente fixados, para o final do novo período de vigência.

Os objetivos agora definidos para o exercício de 2023, tendo em conta o referido no parágrafo 
anterior, partem também do pressuposto de que os indicadores de monitorização de cariz econó-
mico irão ultrapassar em 5%, já em 2022, os valores registados em 2019. 

Este resultado deve-se apenas à evolução dos preços, uma vez que os indicadores “físicos”, apesar 
de um nível de recuperação bastante superior ao inicialmente esperado, irão ficar em 2022 ain-
da aquém do desempenho de 2019, prevendo-se que completem a sua recuperação apenas em 
2024.

Nos indicadores que se estima virem a superar em 2022 o desempenho anterior ao da pandemia 
retoma-se já, como objetivos para 2023, a trajetória prevista pelo Plano Estratégico. São eles o 
RevPAR, a riqueza gerada pelo turismo e o gasto médio individual com a estadia.

Quanto às dormidas, define-se um objetivo de ajustamento mais rápido para 2023 e 2024, reto-
mando em 2025 o crescimento anual previsto no Plano.

Nos indicadores dependentes de resultados de inquéritos (avaliação média da visita e percenta-
gem de repeat visitors) foram mantidas as estimativas feitas no plano de atividades anterior, que 
permitam o cumprimento dos objetivos do plano em 2026. Estes inquéritos foram retomados em 
2022, não sendo ainda conhecidos os respetivos resultados.

Assim, os objetivos definidos para 2023 são os seguintes: 

1.   17,4 mil milhões de euros de riqueza gerada pelo Turismo  

14.710 15.619
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6%
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Riqueza gerada (Milhões €) e Variação anual (%)
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Partindo do valor calculado pela Deloitte de 14,7 mil milhões de euros em 2018, estimaram-se os 
valores para 2019 (+6% que no ano anterior), 2020 (-70%), 2021(+47%) e 2022 (+138%). 

A partir de 2023 volta-se ao ritmo anual de crescimento previsto no Plano Estratégico (6%), de 
modo a alcançar 20.705 milhões de euros de riqueza gerada pelo Turismo na Região de Lisboa em 
2026.

Em 2023, o objetivo será alcançar um valor de geração de riqueza atribuído ao Turismo de 17,4 mil 
milhões de euros.

2.  Crescimento anual de 3% no gasto individual com a estadia 

14.710 15.619

4.686
6.886

16.400 17.384 18.428 19.533
20.705

6%
-70%

47%
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6%

6%
6%

6%

2018  est 2019  est 2020  est 2021 est 2022 obj 2023 obj 2024 obj 2025 obj 2026

Riqueza gerada (Milhões €) e Variação anual (%)

Riqueza gerada (M€) Var%

Partindo de um valor de 843 euros de gasto médio individual com a estadia na Região de Lisboa 
em 2018, o Plano Estratégico estabelecia como objetivo para 2024 alcançar uma taxa de cresci-
mento médio anual de 3%.

Não tendo existido apuramento nos anos de 2020 e 2021 estima-se que, em 2022, este indicador 
possa crescer 5% face a 2019, para 884 euros.

Para 2023 e anos seguintes, o objetivo é assegurar o percurso inicialmente definido de um cres-
cimento médio anual de 3% neste indicador, de forma a atingir um valor de 995 euros em 2026. 

De acordo com este critério, o valor a atingir em 2023 será de 911 euros.
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3.  Avaliação média da visita de 8,5, numa escala de 1 a 10

843 842
884

911 938 966 995

2018 2019 2020 2021 est 2022 obj 2023 obj 2024 obj 2025 obj 2026

Gasto médio estadia Região Lisboa (€)

Partindo de uma classificação média de 8,14 em 10 para a satisfação geral com a visita à Região 
de Lisboa em 2019, o Plano estabelece como objetivo para 2026 alcançar uma classificação de 8,5 
neste indicador. 

Tendo em conta o valor de 8,14 já verificado em 2019, e na expectativa de que se venha a confir-
mar em 2022 um valor de 8,21, assume-se um crescimento linear a partir de 2022 até 2026.

Assim, o objetivo será alcançar em 2023 um valor de 8,28.

4.  12,1% de “repeat visits”

10,2%

1,4%

10,2%
12,1%

14,3% 16,9%
20,0%

2018 2019 2020 2021 est 2022 obj 2023 obj 2024 obj 2025 obj 2026

% Repeat visits Região Lisboa

Partindo de uma percentagem de 1,4% de repeat visits na Região de Lisboa em 2019, estabelece-
-se no Plano como objetivo para 2026 alcançar 20% neste indicador.
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Assumindo que, em 2022, este indicador se situa em 10,2%, e pressupondo um crescimento linear 
de 2022 até 2026, o objetivo será alcançar em 2023 um valor de 12,1%.

5.  92 euros de RevPAR na hotelaria da Região de Lisboa

83 85

26
35

90 92 95 98 101

2018 2019 2020 2021 est 2022 obj 2023 obj 2024 obj 2025 obj 2026

RevPAR Hotelaria Região Lisboa (€) 

Partindo de um valor estimado de 90 euros em 2022, perspetiva-se um ritmo anual de crescimen-
to estabelecido pelo Plano Estratégico (3%) de molde a alcançar um RevPAR na Região de Lisboa 
de 101 euros em 2026.

Assim, para 2023, o objetivo será alcançar um valor 92 euros.

6.  18,9 Milhões de dormidas no alojamento turístico 

17,5 18,6
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Partindo de um valor estimado de 17,8 milhões de dormidas em 2022, perspetiva-se que, em 2023 
e 2024, este indicador possa ainda ter um crescimento superior ao ritmo estabelecido pelo Plano 
Estratégico (6% e 5%, respetivamente). 

A partir de 2025, o objetivo de crescimento será de 3% ao ano, de molde a alcançar um volume de 
21 milhões de dormidas na Região de Lisboa em 2026.

Para 2023, o objetivo será alcançar um número de 18,7 milhões.

Orçamento

1.  Receitas

As receitas previstas no orçamento para 2023 atingem um montante global de 50,774,170 euros, 
assim distribuídos:

 

Turismo de Portugal
6%

ERT-RL
3%

CML
8%

Privados
6%

Fundo de 
Desenvolvimento 

Turís�co
29%

Fundo de Salvaguarda do 
Património Cultural

6%

A�vidades próprias
42%

As receitas de atividades próprias incluem as rendas dos concessionários do Terreiro do Paço e da 
Zona Ribeirinha, bem como do Lisboa Camping e do Mercado da Ribeira. Prevê-se que esta ru-
brica tenha um crescimento devido à atualização legal das rendas e ao novo restaurante da Doca 
da Marinha. Quanto às rendas variáveis, prevê-se a recuperação de níveis idênticos aos de 2019.

Este capítulo inclui também as receitas da exploração dos espaços da ATL (Pátio da Galé e Pavilhão 
Carlos Lopes), do Lisboa Card e dos equipamentos da ATL (Arco da Rua Augusta, Lisboa Story Cen-
tre, Centro Interpretativo da História do Bacalhau, Pilar 7, Centro Tejo, Estação Sul e Sueste, Doca 
da Marinha, Mitos & Lendas de Sintra, Newsmuseum e Museu do Tesouro Real), operacionalmente 
geridos pela Lismarketing, empresa pertencente à ATL. 
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Tendo em conta a tendência atual, prevê-se que as receitas provenientes do Lisboa Card tenham 
uma subida relativamente a 2019 e que exista um aumento global das receitas dos equipamentos, 
incluindo os que completarão o primeiro ano completo de exploração.

A contribuição dos privados inclui o pagamento de quotas, os valores para participação em ações 
organizadas pela ATL e as comparticipações nos Planos de Comercialização e Venda (PCVs). 

Relativamente às quotizações, prevê-se um crescimento moderado relativamente ao ano anterior, 
resultante do saldo entre os novos associados e os que deixaram de o ser, em grande parte devido 
à pandemia, não se prevendo aumento do valor das quotas.

No que concerne aos PCVs para os mercados externos prevê-se um crescimento resultante do um 
aumento de procura por parte das empresas para este programa. Os PCVs para o mercado interno, 
até aqui financiados pela ERT, passarão a ser assumidos pela ATL, dado que o TdP deixou de aceitar 
esta ação no âmbito do financiamento da ERT. 

No capítulo das receitas próprias incluiu-se, até 2020, a incorporação de dividendos da Lismarke-
ting relativos ao exercício do ano anterior. Em 2023, não está prevista qualquer receita neste âm-
bito porque o ano de 2022 foi um ano de recuperação relativamente à pandemia, que afetou 
bastante a atividade da empresa. No entanto, e como se pode verificar no orçamento anexo, a 
Lismarketing prevê ter resultados bastante positivos neste exercício, o que se refletirá em anos 
seguintes.  

No que concerne às receitas provenientes de entidades públicas, elas resultam de protocolos/
acordos duradouros ou de candidaturas, nomeadamente no âmbito do FDTL – Fundo de Desen-
volvimento Turístico de Lisboa e do programa “Portugal Events” – MI.

Os protocolos duradouros incluem o Protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, o Acordo de 
Cooperação com a Entidade Regional de Turismo, o Protocolo com o Turismo de Portugal para a 
promoção externa e do Protocolo com a DGPC e a CML para execução do PRR – Cultura.

O Protocolo com a CML tem atualmente uma vigência anual, automaticamente renovável, vigo-
rando desde 1997, embora com algumas alterações ao longo do tempo. No âmbito deste Protoco-
lo é registado como receita da ATL o montante total do financiamento por parte da CML e, como 
custos, são registados os pagamentos faturados pela CML, mantendo-se uma conta-corrente en-
tre as duas entidades. 

Relativamente à ERT-RL, o financiamento resulta de um Acordo de Cooperação existente desde 
2009, cuja atual versão vigora até final de 2023. Este financiamento tem duas componentes, uma 
destinada a co-financiar a ATL, enquanto Agência Regional de Promoção Turística, para executar o 
programa de promoção externa contratualizado com o TdP, e a outra, para financiar um programa 
de ações anualmente proposto. 
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O financiamento do TdP destina-se a co-financiar o programa regional de promoção externa con-
tratualizado entre este Instituto e as ARPT – Agências Regionais de Promoção Turística.

As receitas provenientes do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural são destinadas à execu-
ção do programa PRR-Cultura, nos termos do Protocolo celebrado com a DGPC e a CML. 

As receitas provenientes do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa dizem respeito a can-
didaturas aprovadas ou em via de apresentação, estando previsto que, em 2023, o FDTL financie 
as candidaturas de apoio à Websummit, a candidatura para a Dinamização da Procura e a candida-
tura a apresentar para colaboração da ATL no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude.

Finalmente, incluem-se neste capítulo os proveitos previstos no programa “Portugal Events” do 
TdP para apoio a eventos MI - Meetings Industry.

Ao contrário do que sucedeu até 2020, em 2023 não se inscreve qualquer receita proveniente das 
contrapartidas anuais do Casino Lisboa destinadas à Promoção, Animação e Obras, dado que não 
existiram as correspondentes receitas dessa atividade no ano transato.

A percentagem de financiamento público será, em 2023 de 45%.

2.  Despesas  

É a seguinte a estrutura de despesas previstas no Orçamento para 2023:

Plano de A�vidades
81%

Acordo com a CML
5%

Encargos bancários
2%

Impostos
5%

Funcionamento
7%

Do total das receitas orçamentadas, cerca 7% (3,542,186 euros) é destinado a despesas de funcio-
namento, cerca de 81% (41,082,038 euros) ao Plano de Atividades e o restante a impostos, encar-
gos bancários e Protocolo com a CML. 
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No funcionamento incluem-se os custos com o pessoal, a gestão e manutenção dos espaços da 
ATL e outras despesas correntes de funcionamento.

Os custos com pessoal representam apenas cerca de 2,7% das receitas totais. Tendo em conta a 
inflação, prevê-se no orçamento uma atualização salarial de 5,1%. Prevê-se, ainda, uma verba de 
cerca de 126 mil euros para o prémio de incentivo, normalmente atribuído em função do salário 
dos trabalhadores e do respetivo desempenho. 

Relativamente ao serviço da dívida resultante dos empréstimos contraídos em anos anteriores 
pela ATL para realizar investimentos haverá uma diminuição significativa porque, como já foi re-
ferido, foram liquidados em 2022 a totalidade dos empréstimos relativos aos investimentos no 
Pavilhão Carlos Lopes, Pilar 7, Estação Sul Sueste/Doca da Marinha e Palácio Nacional da Ajuda/
Museu do Tesouro Real, num valor total de cerca de 8,38 milhões de euros. 

Remanescem, assim, apenas 3 empréstimos mais antigos, que também terminam no curto prazo. 
O empréstimo para a Ala Nascente do Terreiro do Paço termina em setembro de 2023, o emprésti-
mo para o Lisboa Story Centre, termina em maio de 2024, e o empréstimo para o Lisboa Welcome 
Centre termina em junho de 2024. 

No que concerne ao IVA, o valor inscrito reflete o resultado da aplicação do parecer vinculativo 
que solicitámos à Autoridade Tributária, tendo deixado de se suportar esse imposto nos casos em 
que atribuímos subsídios, nomeadamente nos PCVs, apoio a eventos MI e internacionalização de 
eventos culturais.

Plano de Atividades

1.  Resumo

O Plano de Atividades para 2023, no montante de 41,082,038 euros, inclui os seguintes capítulos:

Associa�vismo
0%

Promoção Turís�ca
52%Melhoria da 

informação e da 
experiência dos 

turistas
30%

Programa de 
desenvolvimento 

do des�no
17%

Observatório
1%
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2.  Promoção Turística

Para a promoção está prevista uma despesa total de 21,378,845 euros, distribuída da seguinte forma:

 

Promoção de Produtos 
Complementares e de 

Qualificadores
1%

Promoção do 
Des�no

12%

Promoção de City & Short 
Breaks

3%

Promoção de Mee�ngs 
Industry - MI

6%

Promoção de Golfe  
2%

Ações promocionais 
especiais

5%

Plano de Apoio à Comercialização e Venda
17%Promoção no Mercado Interno

2%

Eventos 
Promocionais

52%

Este capítulo inclui as ações previstas no Plano Regional de Promoção Turística Externa contra-
tado com o TdP, as ações financiadas pelo FDTL (projeto de Dinamização da Procura, Websummit 
das Jornadas Mundiais da Juventude), parte das ações financiadas pela ERT e ainda outras ações 
financiadas por meios próprios da ATL e dos seus associados.

A maior parte do investimento em promoção destina-se ao apoio à Websummit previsto para este 
ciclo de edições, iniciado em 2019, que atinge o montante total de cerca de 9,6 milhões de euros 
em 2023, representando quase metade dos recursos disponíveis para a promoção turística da Re-
gião de Lisboa. O peso do capítulo de apoio aos eventos promocionais será pontualmente ainda 
reforçado em 2023, com a colaboração nas Jornadas Mundiais de Juventude.

Na componente da promoção propriamente dita estão previstos vários programas, coerentes com 
o Plano Estratégico, nomeadamente a promoção do Destino, a promoção dos produtos “City & 
Short Breaks”, “MI - Meetings Industry”, Golfe, Produtos Complementares e Qualificadores da Oferta, 
Ações Promocionais Especiais, PCV – Planos de Comercialização e Venda e Promoção no Mercado 
Interno.

Na promoção do destino destaca-se: a contratação de agências locais de comunicação em vários 
mercados europeus, nos EUA e no Brasil para propor e executar ações de promoção nesses merca-
dos; o desenvolvimento de campanhas conjuntas com companhias de aviação; o projeto digital, 
incluindo o desenvolvimento e promoção do www.visitlisboa.com, e a campanha de promoção 
digital internacional do destino; a participação em feiras e outros certames internacionais; a edi-
ção de material promocional.
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Na promoção de “City & Short Breaks” inclui-se o apoio a press trips e ações com os media Interna-
cionais, as parcerias com Operadores Turísticos e fam trips com profissionais, e ações de contacto 
comercial com o trade, nomeadamente workshops, roadshows, etc.

Na promoção do MI inclui-se a promoção e apoio à captação de congressos e incentivos, nomea-
damente através do Programa de Captação de Congressos de Lisboa, do “Portugal Events” (com-
ponente MI), do apoio a fam trips e visitas de inspeção, de acções de contacto com buyers e da 
participação em certames internacionais especializados.

Relativamente ao produto Golfe o grande destaque vai para a realização em Lisboa (em 2023 e 
2024) da IGTM, o maior certame internacional deste produto, que vai dar uma projeção especial à 
marca “Lisboa Golfe Coast”, sem prejuízo da realização das restantes ações promocionais, nomea-
damente parcerias com Operadores Turísticos especializados e fam e press trips.

O Programa de Apoio à Comercialização e Vendas – PCV, que inclui planos de ação propostos e 
executados pelas empresas em conjunto com a ATL, será reforçado, de forma a corresponder à 
crescente procura. 

De referir também o programa para o mercado interno, incluindo a participação na BTL e em di-
versas feiras regionais em Espanha, e os PVCs para o mercado interno.

Finalmente, o plano de atividades contempla uma verba para ações promocionais táticas, de for-
ma a poder responder a desafios ou aproveitar oportunidades que surjam ao longo do ano.

As orientações do Plano Estratégico relativas a segmentos, mercados e ações promocionais serão 
respeitadas, continuando-se a privilegiar os segmentos de turismo que mais contribuem para a 
sustentabilidade do destino, nomeadamente o turismo individual de maior rentabilidade, com 
motivações culturais, gastronómicas e apetência para o shopping e os mercados mais adequados 
a esses segmentos, nomeadamente europeus, EUA, Brasil e alguns mercados do Médio Oriente, 
Japão e Coreia do Sul.

3.  Melhoria da informação e da experiência dos turistas 

Neste capítulo incluem-se os projetos e ações que visam melhorar a experiência dos turistas, 
como os Postos de Turismo, a Lisboa Shop, o Lisboa Card e as atrações geridas pela ATL através da 
Lismarketing – Lisboa Story Centre, Arco da Rua Augusta, Mitos & Lendas de Sintra, Newsmuseum, 
Experiência Pilar 7, Centro de Interpretação da História do Bacalhau, Centro Tejo e Museu do Te-
souro Real. 

Terminado o ciclo de investimentos na criação deste conjunto de equipamentos, importa agora 
consolidar e integrar a sua gestão, de forma a contribuir para a melhor experiência do Turista e 
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para a maior rentabilização destes ativos, que já contribuem decisivamente para a sustentabilida-
de económica e financeira da ATL.

Assim, durante o ano de 2023, será decidida a reabertura ou encerramento definitivo dos postos 
de turismo que ainda não foram reabertos depois da pandemia – quiosques no Campo Pequeno 
e Alcântara, Loja da Rua Jardim do Regedor e quiosques nalgumas estações de Metro – e será lan-
çado um projeto de renovação da imagem dos postos e lojas da ATL.

O Lisboa Card, enquanto produto estratégico, continuará a ser dinamizado e, se possível, enri-
quecido com novos conteúdos, adaptando-se a novas exigências, nomeadamente em termos da 
parceria com a DGPC para os Museus e Monumentos.

4.  Programa de desenvolvimento do destino

Após os recentes investimentos em projetos de desenvolvimento do destino, como a Estação Sul 
Sueste e a Doca da Marinha, que têm assumido um papel determinante como suporte à atividade 
marítimo-turística e na promoção da identidade cultural de Lisboa, prevê-se a consolidação des-
tes projetos e, ainda, o desenvolvimento do projeto da Rede Cais do Tejo.

Este projeto, que tem como objetivo o reforço do aproveitamento do Tejo como via de circulação 
e como fator estruturante, beneficiará de algumas intervenções em 2023, prevendo-se, após a 
obtenção dos necessários licenciamentos, realizar obras nos Cais de Alcântara e do Parque das 
Nações e continuar a pugnar pela cedência de uma infraestrutura no Concelho de Almada. 

No exercício de 2023 prevê-se que o projeto de reabilitação e dinamização dos Museus e Monu-
mentos de Lisboa, financiado pelo PRR e executado pela ATL na sequência de um Protocolo com a 
DGPC e a CML, ganhe uma nova dinâmica no terreno, depois de um período inicial caracterizado 
pelo desenvolvimento das necessárias ações preparatórias.

Finalmente, prevê-se que sejam realizadas em 2023 diversas ações de melhoria em vários espa-
ços da da ATL, nomeadamente no Lisboa Welcome Center (ar condicionado), na Doca da Marinha 
(desassoreamento periódico), no Pátio da Galé (eliminação de cheiros e ruído do restaurante) e 
nalguns dos espaços concessionados.

5.  Observatório e Gabinete de Estudos

O observatório continuará a desenvolver o trabalho de monitorização da atividade turística e de 
avalização das ações desenvolvidas, incluindo a análise das estatísticas e de informações produzi-
das por outras entidades, a monitorização da atividade do alojamento e golfe através da Infogest, 
a realização dos inquéritos retomados depois da pandemia, incluindo os inquéritos ao grau de 
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satisfação e à motivação e atividades desenvolvidas pelos turistas, bem como a realização de in-
quéritos aos passageiros do aeroporto, congressistas, golfistas e cruzeiristas.

6.   Associativismo

No âmbito do associativismo, o principal objetivo para 2023 será a compensação dos associados 
perdidos durante a pandemia, o aumento global do número de associados e a recuperação de 
quotas em atraso.

Quanto aos concessionários da ATL, será também feito um estreito acompanhamento às necessi-
dades destes parceiros estratégicos.

7. Organização

Considerando a evolução das atividades da ATL e as respetivas necessidades estruturais, prevê-se 
a adaptação da estrutura organizativa, de forma a contemplar um Gabinete de Projetos e Obras.

Este gabinete terá como funções o acompanhamento de todos os projetos e obras em que a ATL 
intervenha, nomeadamente como dono de obra, incluindo as intervenções previstas no PRR – 
Cultura, nas atrações e equipamentos geridos pela ATL, nos espaços e equipamentos concessio-
nados e em novos projetos em que a ATL possa intervir.

Assim, a estrutura orgânica da ATL ficará assim constituída:

Diretor Gera l

Direção

LCB – Lisboa

Bureau

LVB- Lisboa
Visitors Bureau

Gabinete de
Press e Relações

Públ icas

Gabinete do Gabinete de
Projetos e Obras

Direção

Financeira

Organigrama

07-11-2022 1

Administra�va e

Observatório e
Gabinete Técnico Associa�vismo

Execu�va
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Síntese do Orçamento e Plano de Atividades

Síntese

  2023 
RECEITAS 50,774,169 
Financiamento Turismo de Portugal 3,055,945 
Contrato para o Plano Regional de Promoção Externa 2,880,351 
Apoio a eventos Meetings & Incentives - MI (Portugal Events) 175,594 
Financiamento da En�dade Regional de Turismo  1,465,088 
Acordo de Cooperação 745,000 
Compar�cipação para o Plano Regional de Promoção Externa 720,088 
Financiamento da CML 4,083,315 
Protocolo de Colaboração 4,083,315 
Fundo de Desenvolvimento Turís�co 14,837,900 
Programa para a Dinamização da Procura 4,000,000 
Compar�cipação no fee da Websummit 3,287,900 
Espaços para realização da Websummit, serviços e Wi-fi/TIC   6,300,000 
Colaboração nas Jornadas Mundiais da Juventude   1,250,000 
Outras Fontes de Financiamento 3,000,000 
PRR-Cultura   3,000,000 
Contribuições dos privados 3,090,000 
Contribuições dos associados 1,150,000 
Quo�zações  900,000 
Par�cipação em feiras e workshops   250,000 
Contribuição das empresas para o Plano de Apoio à Comercialização e Venda 1,940,000 
Receitas de A�vidades 21,241,922 

Cedências dos espaços da ATL 2,518,967 
Pá�o da Galé e Sala do Risco 786,759 
Pavilhão Carlos Lopes 1,732,208 
Produtos para turistas 12,065,037 
Lisboa Card 5,967,921 
Arco da Rua Augusta 445,210 
Lisboa Story Centre 1,363,820 
Mitos e Lendas de Sintra 333,264 
Experiência Pilar 7 611,111 
Centro Interpreta�vo da História do Bacalhau   352,926 
Newsmuseum   96,360 
A�vidade marí�mo-turís�ca na Estação Sul - Sueste e Doca da Marinha 570,514 
Museu do Tesouro Real   2,323,910 
Outros 20,000 
Outros 20,000 

Rendas 6,637,918 
Terreiro do Paço 2,779,760 
Zona Ribeirinha 3,100,939 
Outras Rendas 757,219 
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ASSOCIATIVISMO 75,000 
Órgãos Sociais 8,000 
Reuniões  5,000 
Despesas de representação  3,000 
Desenvolvimento do Associa�vismo 17,000 
Publicação do Relatório e Contas  6,000 
Iden�ficação dos Membros  1,000 
Divulgação de a�vidades  10,000 
Par�cipação em organizações 50,000 
Quo�zações  40,000 
Par�cipação em congressos e reuniões  10,000 
PROMOÇÃO TURÍSTICA  21,378,845 
Promoção do Des�no 2,660,000 
Agências de Comunicação  nos mercados 500,000 
Parcerias com companhias de aviação 740,000 
Parcerias com companhias de aviação  740,000 
Projeto Digital 940,000 
Desenvolvimento e Manutenção do www.visitlisboa.com  250,000 
Promoção do site, redes sociais e motores de busca  220,000 
Campanha digital  470,000 
Par�cipação em Feiras e outros Certames generalistas 390,000 
Fitur (Madrid)  70,000 
Travel Week (S. Paulo)  20,000 
ITB (Berlim)  70,000 
WTM (Londres)  70,000 
Workshops Turismo de Portugal  75,000 
Outros Certames  85,000 
Edição de materiais promocionais 90,000 
Edição de materiais promocionais  90,000 
Promoção de City & Short Breaks 655,000 
Press Trips e ações com media 255,000 
Parcerias com Operadores Turís�cos 210,000 
Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 120,000 
Ações de contacto comercial com o trade 70,000 
Promoção de Meetings Industry - MI 1,295,945 
Promoção e Apoio a Congressos e Incen�vos 795,945 
Promoção e Apoio a Congressos e Incen�vos  111,820 
Programa de Captação de Congressos de Lisboa  450,000 
Portugal Events  234,125 
Press Trips 25,000 
Fam Trips e visitas de inspeção 90,000 
Ações de contacto comercial com buyers  200,000 
Par�cipação em certames especializados de MI 185,000 
IBTM (Barcelona)  70,000 
IMEX (Frankfurt)  85,000 
IMEX América (Las Vegas)  30,000 
Promoção de Golfe   330,000 
Press Trips 10,000 
Parcerias com operadores turís�cos 60,000 
Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 10,000 

  2023
 

PLANO DE ATIVIDADES
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Ações de contacto comercial com o trade  30,000 
IGTM (Lisboa) 220,000 
Promoção de Produtos Complementares e de Qualificadores 150,000 
Promoção de Produtos Complementares e de Qualificadores 150,000 
Ações promocionais especiais 1,000,000 
Plano de Apoio à Comercialização e Venda 3,660,000 
Programas com empresas individuais 1,464,000 
Programas com grupos de empresas  2,196,000 
Promoção no Mercado Interno  445,000 
BTL 75,000 
Promoção no Mercado Interior alargado 70,000 
Plano de Apoio à Comercialização e Venda - Mercado interno 300,000 
Eventos Promocionais 11,182,900 
Compar�cipação no fee da Websummit 3,287,900 
Espaços para realização da Websummit, serviços e Wi-fi/TIC   6,300,000 
Programa de animação de Mafra/Ericeira 25,000 
Programa de Apoio à Internacionalização de Fes�vais e Eventos Culturais 320,000 
Colaboração com a CML nas Jornadas Mundiais da Juventude  1,250,000 
MELHORIA DA INFORMAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS 12,225,693 
Rede Regional de Informação Turís�ca/ Postos de Turismo 400,000 
Lisboa Card 5,967,921 
Arco da Rua Augusta 149,995 
Lisboa Story Centre 1,113,913 
Mitos e Lendas de Sintra 276,488 
Experiência Pilar 7 634,446 
Centro Interpreta�vo da História do Bacalhau  338,881 
Newsmuseum  93,942 
A�vidade marí�mo-turís�ca na Estação Sul - Sueste   326,902 
A�vidade marí�mo-turís�ca na Doca da Marinha  75,745 
Museu do Tesouro Real  1,988,480 
Outros projetos de melhoria da experiência 858,980 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DESTINO  7,140,000 
Museu do Tesouro Real/ Palácio da Ajuda 550,000 
Estação Sul-Sueste e Doca da Marinha 180,000 
Rede de Cais no Tejo  1,240,000 
Modernização da Rede de Postos de Turismo  750,000 
PRR - Cultura  3,250,000 
Melhoria Pá�o da Galé  200,000 
Outros projetos de desenvolvimento do des�no 970,000 
OBSERVATÓRIO E GABINETE DE ESTUDOS 262,500 
Inquéritos 120,000 
Outros estudos 40,000 
Cooperação com organizações internacionais 10,000 
Aquisição de bases de dados e outros suportes 2,500 
Planeamento estratégico 90,000 

TOTAL DO PLANO 41,082,038 
FUNCIONAMENTO 3,542,186 
Custos com o pessoal 1,386,120 



19

Turismo de Lisboa                                                                                             Orçamento e plano de Atividades para 2023                                                                                        

Gestão e manutenção dos espaços do Turismo de Lisboa  1,824,466 
Lisboa Welcome Center  336,780 
Terreiro do Paço  57,850 
Pá�o da Galé e Sala do Risco  483,063 
Pavilhão Carlos Lopes  884,272 
Outros Espaços  62,500 
Outras despesas de funcionamento  166,600 
Outros serviços  165,000 
Auditoria e Consultoria  140,000 
Domínios e Marcas  25,000 
OUTROS ENCARGOS  6,149,946 
Protocolo de Colaboração com a CML  2,292,570 
Encargos bancários  1,112,376 
Despesas bancárias  50,000 
Emprés�mos  1,018,947 
Juros  43,429 
Impostos  2,745,000 

TOTAL DO ORÇAMENTO  50,774,170 
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TURISMO DE LISBOA
Rua do Arsenal, 23
1100-038 Lisboa
Tel.: 210 312 700
Fax: 210 312 899
atl@visitlisboa.com
www.visitlisboa.com


