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N Nota Introdutória //Foreword 

o projeto teve como principal objetivo elaborar um plano estratégico para a região de lisboa 

que envolvesse as diferentes realidades, tendo sido desse modo necessário desenvolver uma 

discussão alargada com entidades públicas e privadas:

– múltiplas reuniões com entidades de referência do setor do turismo;

– reuniões com as câmaras municipais da região.

realça-se a forte participação de todas as entidades envolvidas, tendo permitido um bom 

entendimento dos desafios do setor e a reflexão sobre o desenvolvimento de soluções futuras.

o Plano estratégico aplica-se ao desenvolvimento turístico da região de lisboa, não tendo como 

objetivo integrar no seu conteúdo os planos individuais dos vários municípios da região.

//the main aim of the project was to draw up a strategic plan for the lisboa region that would 

encompass its different aspects. consequently, we embarked on in-depth discussions with public 

and private bodies: 

- multiple meetings with key bodies in the tourism sector;

- meetings with the region’s municipal councils.

all of the bodies involved participated keenly, and this enabled us to gain a clear understanding 

of the challenges facing the sector and to consider how to develop future solutions.

the Strategic Plan is intended to develop tourism in the lisboa region. the aim is not to 

incorporate the plans of the region’s various individual municipal authorities into the plan.

Posicionar a Região de Lisboa num  
novo patamar de excelência turística
//Raising Lisboa to a new level of tourism excellence
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o desenvoLvImento do pLano estRatégIco teve 
uma foRte paRtIcIpação dos stakehoLdeRs do setoR
the sectoR’s stakehoLdeRs weRe cLoseLy InvoLved  
In deveLopIng the stRategIc pLan
PrinciPais aTividades desenvolvidas na elaboração do Plano esTraTégico
//main acTiviTies underTaken when drawing uP The sTraTegic Plan

realização de reuniões com 25 
participantes de entidades de 
referência da região:
Reuniões com a atL/eRt-RL
 > Vítor costa
 > Paula oliveira
 > andré barata moura  

e Jorge humberto
 > alexandra baltazar,  

Convention Bureau
 > miguel gonzaga,  

Visitors Bureau
outras entidades
 > adolfo mesquita nunes,  

Secretário de estado do turismo
 > francisco calheiros, Presidente 

da confederação de turismo de 
Portugal

 > francisco Pita, ana
 > aPl – 2 participantes
 > ahreSP – 4 participantes
 > aPaVt – 3 participantes
 > ahP – 4 participantes
 > henrique Veiga, grupo Sana
 > luís gardete,  organização do 

congresso de Diabetes
 > Pedro morgado, abreu Viagens

meetings with 25 participants from  
the region’s key bodies:
meetings with atL/eRt-RL (Lisboa 
tourism association/Lisboa 
Regional tourism body)
 > Vítor costa 
 > Paula oliveira 
 > andré barata moura  

and Jorge humberto 
 > alexandra baltazar,  

convention bureau 
 > miguel gonzaga, Visitors bureau

other bodies 
 > adolfo mesquita nunes, 

Secretary of State for tourism 
 > francisco calheiros, chairman 

of the Portuguese tourism 
confederation 

 > francisco Pita, ana 
 > aPl – 2 participants 
 > ahreSP – 4 participants 
 > aPaVt – 3 participants 
 > ahP – 4 participants 
 > henrique Veiga, grupo Sana 
 > luís gardete, Diabetes conference 

organizers 
 > Pedro morgado – abreu Viagens 

realização de reuniões com 22 participantes com 
as principais câmaras municipais da região:
> câmara municipal de lisboa – 1 participante
 > câmara municipal de cascais – 2 participantes
 > cascais Dinâmica - 1 participante
 > câmara municipal de Sintra – 3 participantes
 > câmara municipal de Setúbal – 1 participante
 > câmara municipal de mafra – 3 participantes
 > câmara municipal de Sesimbra – 5 participantes
 > câmara municipal de Palmela – 2 participantes
 > câmara municipal de almada – 1 participante
 > câmara municipal de oeiras – 3 participantes

meetings were held with 22 participants from the region’s 
main municipal councils:
> lisboa municipal council - 1 participant
 > cascais municipal council – 2 participants 
 > cascais Dinâmica – 1 participant 
 > Sintra municipal council – 3 participants 
 > Setúbal municipal council – 1 participant 
 > mafra municipal council – 3 participants 
 > Sesimbra municipal council – 5 participants 
 > Palmela municipal council – 2 participants 
 > almada municipal council – 1 participant
 > oeiras municipal council – 3 participants 

ReunIÕes com entIdades de RefeRÊncIa
//meetIngs wIth key bodIesI

II ReunIÕes com cÂmaRas munIcIpaIs
//meetIngs wIth munIcIpaL councILs

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor // meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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realização de benchmarking 
internacional para 10 cidades.
Peers diretos:
 > amesterdão
 > barcelona
 > copenhaga
 > madrid
 > Praga
 > Viena

Peers aspiracionais:
 > berlim
 > istambul
 > Paris
 > roma

//lisboa was benchmarked against 
10 foreign cities.
Direct peers:
 > amsterdam
 > barcelona 
 > copenhagen 
 > madrid 
 > Prague 
 > Vienna

aspirational peers:
 > berlin 
 > istanbul 
 > Paris 
 > rome

//five workshops were held with 23 participants from the 
region’s key bodies:
 > lisboa hoteliers – 9 participants; 
 > lisboa hostels – 4 participants; 
 > lisboa travel agents and conference facilities – 2 participants; 
 > lisboa cultural and tourist-event facilities – 4 participants; 
 > nature tourism and birdwatching – 4 participants.

foRam IguaLmente ReaLIzados váRIos woRkshops que contaRam 
com uma pResença atIva de paRtIcIpantes da RegIão
numeRous woRkshops weRe aLso heLd, wIth the actIve InvoLvement 
of paRtIcIpants fRom the RegIon
PrinciPais aTividades desenvolvidas na elaboração do Plano esTraTégico
//main acTiviTies underTaken when drawing uP The sTraTegic Plan

realização de 4 workshops com 
39 participantes de câmaras 
municipais e Setores privados dos 
municípios da região:
 > câmaras municipais de 

loures, odivelas, amadora 
e Vila franca de Xira – 10 
participantes;

 > câmaras municipais de 
almada, Seixal, moita, barreiro, 
montijo e alcochete e setor 
privado – 10 participantes;

 > Setor privado de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra – 15 
participantes;

 > Setor privado de oeiras,  
Sintra, cascais e mafra – 4 
participantes.

//four workshops were held, 
involving 39 participants from 
municipal councils and the private 
sector from the region’s municipal 
districts:
 > loures, odivelas, amadora  

and Vila franca de Xira 
municipal councils – 10 
participants;

 > almada, Seixal, moita, barreiro, 
montijo and alcochete 
municipal councils and private 
sector – 10 participants;

 > Setúbal, Palmela and Sesimbra 
private sector – 15 participants;

 > oeiras, Sintra, cascais and 
mafra private sector – 4 
participants.

realização de 5 workshops com 23 participantes de entidades de 
referência da região:
 > hoteleiros de lisboa – 9 participantes;
 > Hostels de lisboa – 4 participantes;
 > agências Viagens e equipamentos de congressos  

de lisboa – 2 participantes;
 > equipamentos culturais de lisboa e animação turística – 4 

participantes;
 > turismo de natureza e Birdwatching – 4 participantes.

III IV

V

woRkshops com cÂmaRas munIcIpaIs
//woRkshops wIth munIcIpaL councILs

woRkshops com outRas entIdades de RefeRÊncIa
//woRkshops wIth otheR key bodIes

benchmaRkIng
//benchmaRkIng

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor // meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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Caraterização 
da Região de Lisboa

//Description  
of the Lisboa Region
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o tuRIsmo tem tIdo um contRIbuto muIto ReLevante paRa a RegIão 
de LIsboa, com um cRescImento sIgnIfIcatIvo desde 2009 – 6%/ano
touRIsm has made a veRy sIgnIfIcant contRIbutIon to the LIsboa 
RegIon, wIth 6% yeaR-on-yeaR gRowth sInce 2009
PrinciPais conclusões da análise realizada ao Turismo da região de lisboa - sínTese
//main conclusions of The sTudy inTo Tourism in The lisboa region – summary

1 2
3

4 5

Contributo e performance 
do Turismo na Região
//Tourism’s contribution and 
performance in the Region
contributo significativo do turismo para o Pib 
da região, fomentado por um crescimento das 
dormidas a um ritmo de 6% ao ano desde 2009.

//tourism has made a significant contribution to 
the region’s gDP, thanks to a 6% year-on-year 
rise in overnight stays since 2009.

Mercados emissores 
e acessibilidades
//Source markets  
and accessibility
mercados europeus continuam a predominar na 
região como mercados emissores de turismo, 
tendo surgido nos últimos anos novos mercados 
com importância crescente como o brasileiro.

//the source markets for tourism in the region are 
still predominantly european, but in recent years 
new markets such as brazil have seen notable 
growth.

Segmentos chave
//Key Segments
a região de lisboa tem revelado um bom 
posicionamento nos segmentos de casais entre 
os 35 e os 54 anos, vocacionados para city/ 
/short-breaks, não sendo tão visível noutro 
tipo de motivações.

//the lisboa region has proved to be well-
-positioned in the couples aged between 35 
and 54 segment looking for short/city breaks, 
but is not as successful in attracting tourists for 
other reasons.

Oferta/produto
//Attractions/Product
oferta turística da região com potencial para criar 
uma proposta de valor mais rica, encontrando-se 
em diferentes estágios de desenvolvimento.

//the region’s tourist attractions with the potential 
to create a higher-grade value proposition are 
currently at various stages of development.

Comunicação e Promoção
//Communication and Promotion
comunicação e promoção têm-se centrado nos mercados 
definidos como preferenciais, havendo oportunidade para reforçar 
o market intelligence de modo a aumentar a sua eficácia.

//communication and promotion have focused on markets 
defined as preferential, and there is room to improve market 
intelligence in order to enhance its effectiveness.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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a RegIão de LIsboa tem RegIstado uma boa peRfoRmance e apResenta 
potencIaL de cRescImento em meRcados/segmentos específIcos
the LIsboa RegIon has peRfoRmed weLL and has gRowth potentIaL  
In specIfIc maRkets and segments
PrinciPais conclusões da análise realizada – Performance, mercados e segmenTos
//main conclusions of The sTudy – Performance, markeTs and segmenTs

1 32
contRIbuto e peRfoRmance 
do tuRIsmo na RegIão
//contRIbutIon and peRfoRmance  
of touRIsm In the RegIon

segmentos chave
//key segments

meRcados emIssoRes 
e acessIbILIdades
//souRce maRkets and accessIbILIty

 > o setor do turismo (alojamento e 
restauração) tem um contributo muito 
significativo para o Vab* da região de 
lisboa - aproximadamente 4% do Vab.

 > a região registou um crescimento das 
dormidas a um ritmo de 6% ao ano 
desde 2009, fomentado pelos turistas 
estrangeiros, permitindo um aumento 
das taxas de ocupação e do revPar. 

 > lisboa tem-se posicionado bem junto de casais 
entre os 35 e os 54 anos, em city/short break, e 
tem vindo a melhorar no segmento de negócios. 
Pode, no entanto, reforçar a sua posição em 
alguns subsegmentos (p.e. conferências de grande 
dimensão).

 > o peso relativo dos restantes segmentos denota a 
necessidade de desenvolvimento de motivações 
adicionais na região.

 > the tourism sector (hotels and 
restaurants) makes a very significant 
contribution to the lisboa region’s gross 
value added – approximately 4% of gVa.

 > the region has seen overnight stays 
increase by 6% per annum since 2009, 
thanks to foreign tourists, resulting in an 
increased occupancy rate and revPar.

 > lisboa has positioned itself well with couples aged 
between 35 and 54 on short/city breaks, and has 
steadily improved in the business segment. however, 
it could improve its position in certain sub-segments, 
such as large conferences.

 > the relative weight of the remaining segments 
highlights the need to develop further motives for 
visiting the region.

 > os mercados europeus continuam a predominar como mercados 
emissores de turismo na região –  55% do total de visitantes – mas 
com diferentes performances, sendo de destacar: 

 –  mercados de elevado crescimento nos últimos 5 anos
  (acima de 5%), como o francês, o holandês e o escandinavo;
 –  mercados com decréscimos desde 2009, como o espanhol e o  
 italiano.
 > nos últimos anos, mercados como o brasileiro começaram a ganhar 

peso, sendo já o segundo maior da região.

 > european markets continue to be the main sources of tourism in 
the region – 55% of all visitors – but their performance varies: 
- in the last five years there has been high growth (over 5%) in 
some markets, such as france, the netherlands and Scandinavia; 
- some markets have declined since 2009, such as Spain and 
italy.

 > in recent years, markets such as brazil have begun to grow, and 
this country is now the region’s second largest source.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

* Vab: Valor acrescentado bruto
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a RegIão de LIsboa pode cRIaR uma pRoposta de vaLoR maIs RIca  
e RefoRçaR o conhecImento dos pRIncIpaIs meRcados emIssoRes
the LIsboa RegIon can enhance Its vaLue pRoposItIon and ImpRove Its 
knowLedge of the maIn souRce maRkets
PrinciPais conclusões da análise realizada – ProduTos e Promoção
//main conclusions of The sTudy – ProducTs and PromoTion

4 5
ofeRta/pRoduto
//attRactIons /pRoduct

comunIcação e pRomoção
//communIcatIon and pRomotIon

 > a oferta da região apresenta 
potencial para se criar uma proposta 
de valor mais rica, encontrando-se 
atualmente em diferentes estágios de 
desenvolvimento:  
– marcas internacionais fortes com 
produtos como o city/short break, mi e 
cultura já bastante desenvolvidos em 
lisboa, cascais/estoril e Sintra; 
– oferta de enologia e turismo de 
natureza em desenvolvimento na 
arrábida;  
– Potencial para desenvolver turismo 
náutico, de natureza e equestre, no 
arco do tejo. 

 > a diversidade de oferta da região 
permite igualmente desenvolver alguns 
nichos de mercado, tais como o turismo 
equestre, o birdwatching e turismo de 
aventura.

 > the region’s attractions have the 
potential to enhance its value 
proposition. currently, this is at  
different stages of development: 
- strong international brands with 
products, such as short/ 
/city breaks, mi and culture 
already well-developed in lisboa, 
cascais/estoril and Sintra; 
- wine tourism and nature 
tourism being developed in 
arrábida; 
- potential to develop water-
-sport, nature and equestrian 
tourism in the tagus arc.

 > the region’s diverse attractions 
also mean that certain market 
niches can be developed, such as 
equestrian tourism, birdwatching 
and adventure tourism.

 > a promoção e comunicação 
têm-se centrado nos mercados 
definidos como preferenciais, 
havendo, no entanto, necessidade 
de os rever e reforçar o market 
intelligence de modo a aumentar 
os níveis de eficácia.

 > os canais online podem 
também ser alavancados de 
forma a reforçar a eficácia da 
comunicação e promoção da 
região:  
– aumentar a interação com os 
potenciais turistas através da 
utilização e gestão da informação 
em sites especializados (p.e. 
tripadvisor) e das redes sociais;  
– acompanhar tendências 
do setor e aprofundar o 
conhecimento dos mercados.

 > Promotion and communication 
have focused on those markets 
identified as preferential. 
however, these need to 
be revised, and market 
intelligence needs to be 
enhanced in order to improve 
effectiveness.

 > the online approach can also 
be leveraged so as to improve 
the effectiveness of the 
region’s communication and 
promotion: 
- increasing interaction with 
potential tourists via the use and 
management of information 
on specialized sites (e.g. 
tripadvisor) and social media; 
- monitoring sector trends and 
improving market knowledge.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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touRIsm has made a sIgnIfIcant contRIbutIon to the RegIon: appRox. 4% 
of gva, wIth oveRnIght stays IncReasIng by 6% peR annum sInce 2009
evolução dos PrinciPais indicadores do Turismo da região de lisboa1  | 2009- 2013
//evoluTion in The main Tourism indicaTors in The lisboa region 1 [2009- 2013]

57%

52.041 53.676 54.912 55.795

62% 62%

Peso do VAB do Turismo na Região de Lisboa
Alojamento e Restauração [2009-2012; M€]
//Tourism GVA in the Lisboa Region
Hotels and Restaurants [2009-2012; M€]

o tuRIsmo tem um contRIbuto sIgnIfIcatIvo paRa a RegIão 
-  4% do vab*, tendo as doRmIdas cRescIdo 6%/ano desde 2009

1 nut ii; 2 correlação considerando a união europeia a 27 com o Vab ajustado pela paridade de poder de compra nos diferentes países.
 correlation with 27 european union members, with gVa adjusted for each country’s purchasing power.
* Vab: Valor acrescentado bruto.

a análise histórica da relação2 entre o número de camas e o vab do setor 
do Turismo mostra que por cada cama são criados 14,8 mil €/ano de vab.
//historical analysis of the ratio2 of bed numbers to gVa in the tourism sector 
shows that €14,800 of gVa are created for each bed per year.

Evolução das dormidas [2009-2013; ‘000] 
//Evolution in overnight stays [2009-2013 x 1000]

Taxa de 
ocuPação-quarTo
//no. beds in region

[09-13; %]

nacionais
//PorTuguese

esTrangeiros
//foreign

# camas
na região
# room 

occuPancy raTe

5.513

2009

2009

2011

2010

2013

2011 2012

2.393

7.906

9.027
10.041

6.440

2.588

7.594

2.447

3,8% 3,7% 3,9%

N.A.

fonte //Source: ine; turiSmo De Portugal; obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS
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os meRcados euRopeus pRedomInam no tuRIsmo da RegIão, começando  
a suRgIR nos úLtImos anos outRos meRcados ReLevantes como o bRasILeIRo
the RegIon’s touRIsts aRe pRedomInantLy fRom euRopean maRkets 
In Recent yeaRs otheR ImpoRtant maRkets have begun to emeRge, such as bRazIL
Peso relaTivo dos mercados emissores em lisboa vs. crescimenTo
//relaTive weighT of source markeTs in lisboa, and markeT growTh
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cRescImento do meRcado emIssoR na RegIão de LIsboa [09-13]
//gRowth of souRce maRket In the LIsboa RegIon [09-13] 

+

+-

Comentários //Observations

[1,1; -3%]

[0,4; 0%]

[0,5; 7%]

[0,4; 10%]
[0,3; 11%] [0,3; 37%]

[0,5; 11%]

[0,8; 12%]

[0,8; 19%]
[0,7; 9%]

 > os mercados europeus continuam a predominar na região de lisboa  
com 55% das dormidas, mas com performances muito diferentes:

 – mercados de elevado crescimento, como o francês e holandês;
 – mercados com decréscimos, como o espanhol e o italiano;
 > existe um conjunto de mercados fora da europa que começam a ganhar relevância:

 – brasil, que atingiu o top 3, cresceu 19%/ano desde 2009;
 – eua, 5º mercado em conjunto com o reino unido, com crescimentos acima dos 10%;
 – rússia com o maior crescimento desde 2009 (37%/ano).

 > european markets still predominate in the lisboa region, with 55% of overnight 
stays, but their performance differs greatly: 
– high-growth markets, such as france and the netherlands; 
– Declining markets, such as Spain and italy;

 > Several non-european markets are starting to become important: 
– brazil, which broke into the top three, growing 19% per annum since 2009; 
– uSa, fifth largest market, jointly with uk, with growth of over 10%; 
– russia with the largest growth since 2009 (37% per year).

fonte //Source: ine; turiSmo De Portugal; rolanD berger Strategy conSultantS

[Dimensão em m de dormidas; cagr [09-13]]  //[Size in terms of overnight stays x 1000; cagr [09-13]].
1 Peso do mercado no total de dormidas da região de lisboa.
 Percentage of overnight stays in the lisboa region for each market.
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Comentários 
//Observations

 > Principais mercados emissores 
europeus apresentam uma 
elevada diversidade de 
motivações para viajar.

 > motivações associadas à 
natureza, aventura e saúde, 
têm um peso relevante em 
mercados como a alemanha, 
frança e holanda.

 > main european source markets 
show very diverse motives for 
visiting.

 > motives linked to nature, 
adventure and health are 
important factors in markets 
such as germany, france and 
the netherlands.

the maIn euRopean souRce maRkets show a veRy dIveRse 
Range of motIves foR vIsItIng 
PrinciPais moTivações de viagem Por mercado emissor (euroPa) [2012; máximo de 3 resPosTas; %]
//main moTives for visiTing Per source markeT (euroPe) [2012; Three answers maximum; %]

os pRIncIpaIs meRcados emIssoRes euRopeus apResentam 
um Leque de motIvaçÕes muIto dIveRsIfIcado

sol e mar
//sun and sea

ciTy breaks
//ciTy breaks

culTura
//culTure

naTureza
//naTure

evenTos esPecíficos
//sPecific evenTs

avenTura
//advenTure

wellness/sPa/
saúde/TraTamenTo
//wellness/sPa/
healTh/TreaTmenT

43%

20%

27%

19%

41%

19%

19%

24%

5%5%

8%5%

7%

6% 6%

9%

4%

6%

4%

18%4%

13%

40%

21%

33%

42%

43%

15%

18%

17%

11%

17%

16%17%

46%

27%

23%

21%

35%

21%

27%

33%

moTivações com Peso suPerior a 15%
moTives accounTing for over 15%

fonte //Source: ec’S attitutDeS of euroPeanS towarDS touriSm; rolanD berger Strategy conSultantS
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LIsboa está bem posIcIonada junto de casaIs que vIsItam em cIty/shoRt bReak, 
podendo o segmento de negócIos seR aInda maIs desenvoLvIdo
LIsboa Is weLL posItIoned amongst coupLes comIng foR shoRt/cIty bReaks,  
the busIness sectoR couLd be deveLoped fuRtheR
caraTerização dos PrinciPais segmenTos de TurisTas em lisboa [2012]
//breakdown of The main TourisT segmenTs in lisboa [2012]

Segmentos
//Segments

Peso relativo1

//Relative weight1

Principais mercados Emissores
//Main source markets Comentários

//Observations
1º 2º 3º

casais
//couPles 22% esPanha

//sPain 26,4% frança
//france 10,3% brasil

//brazil 10,0% > metade estão entre os 35-54 anos e 55% são first comers
> half are aged between 35 and 54 and 55% are first-timers

Jovens Trendy
//young and Trendy 14% esPanha

//sPain 23,7% alemanha
//germany 13,0% frança

//france 12,2% > 61% são estudantes e estão a fazer a primeira visita
> 61% are students on first visit 

famílias com
crianças
//families wiTh children

13% esPanha
//sPain 27,8% brasil

//brazil 11,4% iTália
//iTaly 9,8% > 63% têm entre 35-54 anos

> 63% are between 35 and 54

Premium2

//Premium2 12% esPanha
//sPain 19,6% frança

//france 11,3% ru
//uk 10,8% > 68% são repeaters e 60% têm entre os 35-54 anos

> 68% are repeaters and 60% are between 35-54 anos

negócios
//business 11% esPanha

//sPain 22,7% iTália 
//iTaly 8,6% eua

//usa 8,6% > 64% são repeaters
> 64% are repeaters

golden
//golden 9% esPanha

//sPain 21,3% frança
//france 12,0% brasil

//brazil 11,5% > É o segmento com mais repeaters – 73%
> the segment with most repeaters: 73%

1  Peso do segmento considerado no total dos inquiridos do inquérito de Satisfação e imagem 2012.
 Segment percentage includes all those questioned in the 2012 Satisfaction and image Survey.
2  o segmento premium foi identificado no inquérito de motivações sendo que inclui também o mercado nacional que foi retirado apenas na análise de principais mercados emissores.
 the premium segment was identified in the motives Survey. as it also includes the domestic market, this was removed only when analysing the main source markets.

fonte //Source: atl; ert-rl; rolanD berger Strategy conSultantS
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1 Peso do segmento considerado no total dos inquiridos do inquérito de Satisfação e imagem 2012.
 Segment percentage includes all those questioned in the 2012 Satisfaction and image Survey.

of cuRRent vIsItoRs to LIsboa, oveR 50% opt to touR the RegIon,  
especIaLLy coupLes and the goLden segment
Peso do Touring na região - TurisTas que visiTam lisboa [2012; % inquiridos]
//PercenTage who Tour The region – TourisTs visiTing lisboa [2012; % quesTioned]

de entRe os atuaIs vIsItantes de LIsboa, maIs de 50% optam poR fazeR 
touRIng peLa RegIão, em paRtIcuLaR o segmento de casaIs e goLden

Segmentos
//Segments

Peso relativo1

//Relative weight1
Touring na Região
//Touring the Region

Comentários
//Observations

casais
//couPles 22%  > a região assume um papel importante para os turistas 

que visitam lisboa – 51% dos inquiridos refere ter 
realizado touring na região.

 > todos os segmentos apresentam um peso relevante em 
termos de touring na região (> 40%), com exceção do 
segmento «negócios».

 > the region plays an important role for tourists who visit 
lisboa – 51% of those questioned say they have toured 
the region.

 > all segments have a large percentage touring the 
region (>40%), except business.

Jovens Trendy
//young and Trendy 14%
famílias com crianças
//families wiTh children 13%
negócios
//business 12%
golden
//golden 9%
ToTal
//ToTal

65%

62%

51%

40%

20%

46%

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS
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ICCA 
[≥ 50 participantes]

//ICCA [≥ 50 participantes]

Nº Equipamentos
//No. facilities 

UIA [≥ 300 participantes]
//UIA [≥ 300 participants]

Nº Equipamentos 1
//No. facilities 1

Comentários
//Observations

1º //1st viena
//vienna

195 67 3º //3rd viena
//vienna

326 29  > congressos de maior 
dimensão têm como 
infraestrutura principal 
o centro de congressos 
de lisboa, que apresenta 
limitações: 
– reduzida flexibilidade 
para manter um auditório 
adequado e salas 
complementares; 
– infraestrutura tecnológica 
com limitações.

 > main venue for large 
conferences is the lisboa 
conference centre, which 
has limitations: 
- limited flexibility for 
providing a suitable 
auditorium and side halls; 
- technological 
infrastructure has 
limitations.

2º //2nd Paris
//Paris

181 105 4º //4th Paris
//Paris

276 48

3º //3rd berlim
//berlin

172 n.a 7º //7th barcelona
//barcelona

150 36

4º //4th madrid
//madrid

164 61 7º //7th coPenhaga
//coPenhagen

150 n.a

5º //5th barcelona
//barcelona

154 98 8º //8th madrid
//madrid

149 21

8º //8th coPenhaga
//coPenhagen

137 n.a 14º //14th lisboa
//lisboa

93 21

9º //9th isTambul
//isTanbul

128 n.a 16º //16th berlim
//berlin

89 n.a

10º //10th amesTerdão
//amesTerdam

122 n.a 18º //18th isTambul
//isTanbul

87 n.a

15º //15th lisboa
//lisboa

106 67

20º //20th roma
//rome

98 52

1 inclui número de salas de centros de congressos e número de hotéis.
 includes no. of conference-centre halls and no. of hotels.

In the busIness segment In paRtIcuLaR, LIsboa’s  
LaRge-scaLe-confeRence posItIon couLd be ImpRoved
ranking de conferências/mi [2012; # evenTos realizados]
//conference ranking/mi [2012; # evenTs held]

no segmento de negócIos, em paRtIcuLaR, é possíveL meLhoRaR  
a posIção de LIsboa nos congRessos de maIoR dImensão

em 2013 LIsboa meLhoRou o seu posIcIonamento no Icca [≥ 50 paRtIcIpantes] de 15º paRa 9º LugaR
//In 2013 LIsboa ImpRoved Its Icca RankIng [≥ 50 paRtIcIpants] fRom 15th to 9th posItIon

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS
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Número de eventos internacionais anuais com mais  
de 2.000 participantes na Europa [# estimado]

//Number of annual international events in Europe with more than  
2,000 participants [# estimate]

Participantes
//Participants

#eventos internacionais
#international events

enTre 2.000-2.999 180-200

enTre 3.000-4.999 125-150

> 5.000 125-150

Total de Eventos [> 2.000 Participantes]: ~500
//TOTAL Events [> 2,000 participants]: ~500

Principais cidades europeias com infraestruturas  
com área superior a 25.000 m2

//Major European cities with infrastructures with  
area greater than 25,000m2

Capacidade máxima (participantes)
//Maximum capacity (participants)

Paris
//Paris

10.000

madrid
//madrid

10.000

viena
//vienna

4.000

barcelona
//barcelona

14.000

berlim
//berlin

5.000

londres
//london

5.000

1 lisboa atualmente tem uma quota no mercado europeu de eventos internacionais de 4%
 lisboa currently has a 4% share of the european international events market

os gRandes congRessos são um segmento com ReLevÂncIa, paRa  
o quaL apenas seIs cIdades estão pRepaRadas - opoRtunIdade paRa LIsboa
LaRge confeRences aRe an ImpoRtant sectoR, foR whIch onLy  
sIx cItIes aRe pRepaRed – oppoRtunIty foR LIsbon

apesar dos eventos internacionais acima 
de 2.000 participantes representarem um 
segmento de mercado com dimensão 
muito relevante na europa, apenas seis 
cidades estão preparadas para os receber, 
representando uma oportunidade para 
lisboa se posicionar neste segmento, no 
qual uma quota de mercado de apenas 
5%1 representa aproximadamente 25 
eventos anuais.

//Despite international events with more 
than 2,000 participants representing a 
very important market sector in europe, 
only six cities are ready for them, which 
represents an opportunity for lisbon to 
position itself in this segment in which a 
market share of just 5%1 represents about 
25 annual events.

fonte //Source: icca StatiSticS rePort 2013; centroS De congreSSoS euroPeuS //euroPean congreSS centreS; rolanD berger Strategy conSultantS
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the LIsboa RegIon has unmatched condItIons  
foR cReatIng a unIqueLy dIveRse vaLue pRoposItIon
comParação da abrangência da oferTa de ProduTos TurísTicos
//comParison of TourisT-aTTracTion ProducTs

a RegIão de LIsboa tem condIçÕes ímpaRes paRa cRIaR 
uma pRoposta de vaLoR únIca em teRmos de dIveRsIdade

lisboa
//lisboa

amesTerdão
//amesTerdam

barcelona
//barcelona

coPenhaga
//coPenhagen

madrid
//madrid

Praga
//Prague

viena
//vienna

Comentários
//Observations

ciTy breaks
//ciTy breaks

 > lisboa apresenta condições 
ímpares para ter uma 
oferta única dada a 
sua diversidade, sendo 
necessário no entanto 
aprofundar a oferta de 
alguns produtos. 

 > lisboa offers unique and 
unparalleled conditions, 
given its diversity. 
nevertheless, it needs to 
develop the attractions 
provided by certain 
products.

meeTings indusTry
//meeTings indusTry

golfe
//golf

gasTronomia e bebidas
//food and drink

sol e mar
//sun and sea

Turismo náuTico
//waTer-sPorTs Tourism

Turismo de naTureza
//naTure Tourism

Turismo religioso
//religious Tourism

saúde e bem-esTar
//healTh and well-being

ProduTo maduro
//maTure ProducT

ProduTo em desenvolvimenTo
//ProducT under develoPmenT

fonte //Source: entiDaDeS PromotoraS De turiSmo // Promoting entitieS of touriSm; rolanD berger Strategy conSultantS
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some boRoughs In the RegIon have quIte weLL-deveLoped attRactIons,  
and aRe aLReady posItIoned as InteRnatIonaL bRands 
desenvolvimenTo da oferTa TurísTica nos vários concelhos
//develoPmenT of TourisT aTTracTions in The various boroughs

a RegIão tem aLguns conceLhos com uma ofeRta bastante 
desenvoLvIda, que já se posIcIonam como maRcas InteRnacIonaIs

Marcas internacionais 
estabelecidas e oferta 

desenvolvida
//Established international 

brands and attractions 
already developed

Concelhos
//Borough

Lisboa

Sintra

Cascais/Estoril

Nível de desenvolvimento da oferta turística
//Tourist attractions’ degree of development

 > Principal marca da região, com notoriedade crescente a nível mundial.
 > oferta muito trabalhada especialmente nos produtos de excelência da cidade, como o city/short 

break e o mi - devendo ser reforçado nos congressos de grande dimensão.

 > marca internacional forte, que beneficia da proximidade a lisboa, mas não depende dessa  
mesma proximidade.

 > oferta independente e bastante desenvolvida de city/short break, golfe e sol e mar (by the sea).

 > marca internacional, com uma forte ligação e complementaridade com lisboa e cascais.
 > oferta cultural muito desenvolvida, devendo ser potenciados produtos complementares que 

permitam captar mais valor do turismo para o concelho (p.e. gastronomia típica).

 > international brand, with strong links to lisboa and cascais, and features that complement them.
 > highly developed cultural attractions. Supplementary products should be enhanced, enabling the 

borough to attract greater tourism value (e.g. traditional cuisine).

 > Strong international brand, benefiting from being close to lisboa, but does not depend  
on that proximity.

 > independent and fairly well-developed attractions for short/city breaks, golf and sun-and-sea.

 > the region’s main brand, with a growing global profile.
 > highly developed attractions, especially in outstanding products such as short/city breaks and mi 

– needs to strengthen its attractions for large conferences.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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otheR boRoughs have the potentIaL to deveLop touRIsm pRoducts whIch wouLd  
be ImpoRtant foR posItIonIng the RegIon
desenvolvimenTo da oferTa TurísTica nos vários concelhos
//develoPmenT of TourisT aTTracTions in The various boroughs

exIstem outRos conceLhos com potencIaL paRa desenvoLveR 
pRodutos tuRístIcos ReLevantes paRa o posIcIonamento da RegIão

Oferta em desenvolvimento

Oferta por desenvolver

//Attractions under development

//Attractions to be developed

Concelhos
//Borough

Arrábida 
(Setúbal, Sesimbra e Palmela)

//Arrábida 
(Setúbal, Sesimbra  and Palmela)

//Tagus Arc
(Vila Franca de Xira, Montijo, 

Alcochete, Seixal, Moita and Barreiro)

//Boroughs  
surrounding Lisboa
(Mafra, Almada, Oeiras, Loures, 

Odivelas and Amadora)

Concelhos  
limítrofes a Lisboa 

(Mafra1, Almada, Oeiras, Loures, 
Odivelas e Amadora)

Arco do Tejo 
(V.F. Xira, Montijo, Alcochete, 

Seixal, Moita e Barreiro)

Nível de desenvolvimento da oferta turística
//Tourist attraction’s degree of development

 > oferta em desenvolvimento associada ao turismo de natureza (arrábida) - existência de alguns 
operadores turísticos.

 > oferta em desenvolvimento em termos de enoturismo, com base na rota dos Vinhos da 
Península de Setúbal.

 > Developing supply associated with nature tourism (arrábida) - existence of some tourism 
operators.

 > Developing supply in terms of wine tourism, based on the Setúbal peninsula wine route.

 > Potencial para desenvolver uma oferta associada ao turismo equestre, aproveitando equipamentos 
de qualidade existentes nos concelhos.

 > Potencial de desenvolvimento do turismo náutico no estuário do tejo.

 > Potential to develop a range associated with equestrian tourism, using existing high-quality 
facilities within the counties.

 > Potential to develop water sports tourism in the tagus estuary.

 > oferta cultural complementar à da cidade de lisboa, com enfoque em mafra, oeiras e almada.
 > Potencial de desenvolvimento do surf como produto de nicho da região (mafra e almada).

 > cultural offering that complement the city of lisboa, focusing on mafra, oeiras and almada.
 > Potential to develop surfing as a niche product in the region (mafra and almada).

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

1 mafra tem uma oferta cultural associada ao complexo do Palácio e de surf já desenvolvida.
 mafra has a cultural attraction associated to Palace complex and surf also developed.
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Investment In pRomotIon and communIcatIon has maInLy  
been aLLocated to the tRadItIonaL souRce maRkets

aTividades de Promoção TurísTica inTernacional da aTl1 – imPuTadas a mercados [orçamenTo 2014; m€]
//inTernaTional Tourism-PromoTion acTiviTies by The lisboa Tourism associaTion (aTl) 1 – by markeT [2014 budgeT; € x 1000] 

a aLocação do InvestImento em pRomoção e comunIcação tem vIndo  
a seR ReaLIzada com maIoR peso nos meRcados emIssoRes tRadIcIonaIs

16%

450

8%

221

12%

347

7%

213

11%

315

3%

87

8%

236

3%

86

8%

229

2%

47

reino unido
e irlanda

//united kingdom 
and ireland

eua
//usa

alemanha
//germany

benelux
//benelux

itália
//italy

escandinávia
//scandinavia 

frança
//france

rússia
//russia

espanha
//spain 

Polónia
//Poland

8%

226
brasil

//brazil

13%

383
outros

//others 

1 exclui gastos não imputados a mercados.
 excludes expenditure not allocated to markets.

totaL Imputado a meRcados = 2,8 m€ [35% do totaL]
totaL aLLocated to maRkets = 2.8 m€ [35% of totaL] 

Comentários //Observations

 > mercados como o reino unido e irlanda, frança e alemanha assumem 
um peso superior a 10% do investimento, de acordo com as prioridades 
anteriormente estabelecidas – o investimento realizado tem-se traduzido 
em melhoria de performance no mercado francês.

 > o brasil apresenta um peso menor no investimento global, considerando 
a dimensão atual dos mercados e potencial de crescimento.

 > a rússia tem ainda uma expressão reduzida em termos de promoção 
internacional.

 > markets such as the united kingdom and ireland, france and germany 
account for over 10% of investment, in line with previously established 
priorities – the investment made has boosted the performance of the 
french market.

 > brazil accounts for a lower proportion of overall investment given the 
current size of markets and growth potential.

 > russia still accounts for a small proportion of international promotion.

fonte //Source: atl; rolanD berger Strategy conSultantS
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the tRadItIonaL appRoach towaRds pRomotIonaL actIvItIes stILL  
pRedomInates – but the deveLopment of fam and pRess tRIps Is to be noted

aTividades de Promoção TurísTica inTernacional da aTl1 – imPuTadas a meios [orçamenTo 2014; m€]
//inTernaTional Tourism PromoTion by aTl 1 – allocaTed To PromoTional channels [2014 budgeT; € x 1000] 

as açÕes tRadIcIonaIs contInuam a pRedomInaR nas atIvIdades de
pRomoção - mas é de assInaLaR o desenvoLvImento de fam e pRess tRIps

24%

1.617

6%

400

17%

1.121

6%

380

11%

714

5%

347

11%

704

11%

770

10%

650
ações

promocionais
//Promotional 

activities

material Promocional
//Promotional material

agências com.,
rP e fam Trips

//corporate agencies,
Pr and fam trips

online
//online

rotas
//routes

outros
//others 

ações com empresas
//actions with 

companies

ações com oT
//actions with Tos

feiras/certames
//fairs/shows

1  exclui gastos não imputados a meios
 excludes expenditure not allocated to channels

totaL Imputado a meIos = 6,6 m€ [80% do totaL]
totaL aLLocated to pRomotIonaL channeLs = 6.6 m€ [80% of totaL] 

Comentários //Observations

 > os meios tradicionais representam a maior parte do investimento 
realizado – aproximadamente 47% do total.

 > Fam e press trips têm vindo a aumentar a sua importância, atingindo 9% 
em 2014.

 > investimento no canal online enfocado em publicidade em sites de 
viagens e motores de buscas, representando 6% do total.

 > existe potencial para melhorar a abordagem online, através de sites de 
viagens e das redes sociais que permitem uma maior interação com os 
potenciais turistas.

 > traditional channels take the largest share of investment – approximately 
47% of the total.

 > fam and press trips have been growing in importance, reaching 9% in 
2014 .

 > investment in online promotion focuses on advertising on travel websites 
and search engines, accounting for 6% of the total.

 > there is potential to improve the online approach via travel sites and 
social media, which enable greater interaction with potential tourists.

fonte //Source: atl; rolanD berger Strategy conSultantS
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compaRed to Its competItoRs, the LIsboa RegIon’s onLIne 
pRomotIon Is Less weLL-deveLoped
análise comParaTiva aos siTes das enTidades PromoToras de Turismo
//comParaTive analysis of Tourism organizaTions’ websiTes

compaRatIvamente a outRas ReaLIdades, a RegIão de LIsboa apResenta 
um menoR níveL de desenvoLvImento do canaL onLIne

Cidade /Região
//City /Region

lisboa
//lisboa

amesTerdão
//amesTerdam

barcelona
//barcelona

coPenhaga
//coPenhagen

madrid
//madrid

Praga
//Prague

viena
//vienna

Comentários
//Observations

Interação com 
redes sociais
//Interaction with  
social networks

 > a comunicação online de 
lisboa é menos interativa 
que a de outras cidades de 
referência - copenhaga ou 
barcelona.

 > atualmente, os sites oficiais 
já têm por base uma visão de 
região. 

 > lisboa’s online communication 
is less interactive than that 
of other comparable cities – 
copenhagen and barcelona.

 > currently, official websites 
already have a regional 
outlook.

Interação com o 
utilizador
//Interaction  
with users

Promoção 
de eventos
//Event promotion

Possibilidade  
de compra
//Ability to purchase

I

II

III

IV

só facebook
//facebook only

besT Performer
//besT Performer

siTe inclui moTor de busca do TriP advisor
//siTe includes TriPadvisor search engine

fonte //Source: webSiteS DaS entiDaDeS PromotoraS De turiSmo // webSiteS of Promoting entitieS of touriSm; rolanD berger Strategy conSultantS



Conceito estratégico 
para a gestão do turismo 
na Região de Lisboa
//Strategic concept for 
managing tourism in the 
Lisboa Region 
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RaIsIng the LIsboa RegIon to a hIgheR LeveL of exceLLence RequIRes 
gReateR dIveRsIty, and attRactIons that compLement one anotheR
missão Para a região de lisboa
//The lisboa region’s mission

o ReposIcIonamento da RegIão de LIsboa num novo patamaR  
de exceLÊncIa passa poR uma maIoR dIveRsIdade e compLementaRIdade

Posicionar a Região  
de Lisboa num novo 

patamar de excelência
//Raising the Lisboa 

Region to a higher level of 
excellence 

Aprofundar o relacionamento entre a cidade de Lisboa e a Região 
//Forging a closer relationship between the city of Lisboa and the region

Reforçar a diversidade da oferta turística da Região de Lisboa 
//Improving the diversity of the Lisboa Region’s tourist attractions 

Valorizar os ativos existentes na Região de Lisboa 
//Making the most of the Lisboa Region’s existing assets 

 > introdução de um modelo de desenvolvimento turístico que permita 
potenciar a visão integrada do turismo na região.

 > Desenvolvimento de novos produtos turísticos na região, aumentando a 
riqueza e abrangência da sua oferta.

 > Desenvolvimento de produtos turísticos associados a importantes ativos 
da região, assegurando o seu reconhecimento e divulgação.

 > Development of tourism products linked to the region’s major assets, and 
ensuring they are recognized and publicized.

 > Development of new tourism products in the region, adding to the 
wealth and scope of what it offers.

 > launch of a tourism-development model that can boost the region’s 
integrated approach to tourism.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the RegIon’s IntegRated vIsIon IncLudes deveLopIng focaL poInts and 
muLtI-focaL-poInt expeRIences
visão Para a região de Turismo de lisboa – cenTralidades e exPeriências regionais
//vision for The lisboa Tourism region – focal PoinTs and regional exPeriences

a vIsão IntegRada da RegIão IncLuI o desenvoLvImento  
de centRaLIdades e de expeRIÊncIas muLtI-centRaLIdade

Centralidades e experiências regionais 
//Focal points and regional experiences

 > introdução do conceito de centralidade que tem por base elementos  
de identidade e características comuns do ponto de vista turístico.

 > o conjunto das cinco centralidades permite ter uma visão de região  
e do seu desenvolvimento turístico de uma forma abrangente.

 > De entre as centralidades definidas, três surgem naturalmente  
da realidade turística atual da região – lisboa, cascais e Sintra – enquanto 
as outras terão de ser mais desenvolvidas (arrábida e arco do tejo).

 > a introdução do conceito de experiências regionais, que promove o 
desenvolvimento de uma oferta que combina ativos de diferentes 
centralidades, permite reforçar uma visão integrada de região.

 > introduction of the focal-point concept based on common features and 
elements of identity from a tourism viewpoint.

 > the five focal points together provide an all-embracing vision of the region 
and its tourism development .

 > of the focal points created, three arise naturally out of the region’s current 
tourism standing – lisboa, cascais and Sintra – whereas the others will need 
to be developed further (arrábida and the tagus arc).

 > the introduction of the regional experience concept to promote attractions 
that combine the assets of different focal points provides for a stronger 
integrated vision of the region.

Lisboa

Cascais

Arrábida
Arco  

do Tejo
//Tagus 

Arc

Sintra

exPeriências regionais (mulTi-cenTralidade)
//regional exPeriences (mulTiPle focal PoinTs)

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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Lisboa

Sintra

Loures

OeirasCascais

Vila Franca 

Palmela

Montijo

Seixal

 

Amadora

Odivelas

Almada

Sesimbra

Setúbal

Alcochete

Moita
Barreiro

the focaL poInts have a unItIng eLement that pRovIdes  
them wIth an IdentIty, coheRence and ReLevance 
desenvolvimenTo de cenTralidades da região
//develoPmenT of The region’s focal PoinTs

as centRaLIdades tÊm um eLemento agRegadoR 
que gaRante a sua IdentIdade, coeRÊncIa e ReLevÂncIa

Conceito e elementos de identidade
//Concepts and elements of identity

Lisboa

Cascais

Sintra

Arrábida

Arco do Tejo
//Tagus Arc

Centralidades
//Focal points

marca internacional forte, bem posicionada em city/short breaks, com uma 
oferta diversificada complementada pelos concelhos limítrofes - alavanca 
das restantes centralidades.

marca internacional, enquanto resort, com uma oferta diversa  
e posicionamento forte no segmento premium.
international brand as a resort, with diverse attractions and a strong 
position in the premium segment.

marca com notoriedade, enfocada no seu ambiente único enquanto ícone 
do romantismo.

concelhos cujo elemento agregador é a Serra da arrábida e cujo potencial 
enfoque deverá ser a natureza.

concelhos que têm o estuário do tejo como elemento agregador,  
e potencial de desenvolvimento nas atividades náuticas.

well-known brand, the focus being on its unique ambience  
as a romantic icon.

boroughs united by the arrábida hills, whose potential focus should be 
nature.

boroughs united by the tagus estuary, with the potential for developing 
water-based activities.

Strong international brand, well-positioned for short/city breaks, with 
diverse attractions complemented by the surrounding boroughs – a lever 
for the other focal points.

arrábida

arco do TeJo
//Tagus arc

cascais

lisboa

sinTra

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

mafra
de xira
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In addItIon, the concept encouRages expeRIences LInkIng key 
pRoducts found In seveRaL focaL poInts
exemPlos de exPeriências Passíveis de desenvolver
//examPles of exPeriences ThaT mighT be develoPed

adIcIonaLmente, o conceIto pRomove o desenvoLvImento  
de expeRIÊncIas que LIgam pRodutos chave exIstentes em váRIas centRaLIdades

Experiência
Experience

Conceito
Concept

Centralidades 
envolvidas
Focal Points 

Involved

Monumentos
Monuments

Promoção de roteiros pelos vários Palácios e castelos da região.
Promoção de roteiros integrados entre os Palácios de Sintra e mafra.
//Promotion of tours to the region’s many castles. 
//Promotion of integrated tours of the palaces at Sintra and mafra.

lisboa
Sintra

arrábida
cascais

Surf
Desenvolvimento de uma experiência integrada de Surf na região, 
suportada na ericeira, cascais, Sintra e costa da caparica.
//Development of an integrated surfing experience in the region, 
based in ericeira, cascais, Sintra and costa da caparica.

lisboa
cascais
Sintra

Golfe
Golf

 > Desenvolvimento de eventos conjuntos entre os vários campos da 
região.

 > Promoção de um «passe» que permita a utilização dos diferentes 
campos de golfe. 

 > Development of joint events between different fields across the 
region.

 > Promotion of a “pass” that will give access to the different golf 
courses. 

Sintra
lisboa
cascais
arrábida

Náutico
Water Sports

 > realização de eventos náuticos conjuntos (p.e. regata do PSi 20).
 > Possibilidade de utilização de postos de amarração nas diferentes 

marinas da região. 

 > holding joint water sports events (e.g. the PSi 20 regatta).
 > Possibility of mooring in the many marinas in the region.

lisboa
cascais

arco do tejo
//tagus arc

arrábida

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the RegIonaL concept enRIches the cuRRent coRe attRactIons, enabLIng 
pRoducts to be taILoRed to peopLe’s pRefeRences and motIves foR vIsItIng
região de lisboa – “ProduTo aumenTado e Personalizado”
//lisboa region – “enhanced Tailor-made ProducT” 

o conceIto de RegIão enRIquece a ofeRta coRe atuaL, peRmItIndo 
peRsonaLIzaR pRodutos de acoRdo com as pRefeRÊncIas e motIvaçÕes

Comentários //Observations

Área de Influência 
//Area of influence

Náutica1

Water-based 1 Natureza
Nature

Sol e Mar
Sun and seaProdutos Core 

(City/short break e MI)

Core Products
(Short/City Breaks 

 and MI) Enologia
Wine

Outros
Others

Golfe
Golf

Equestre
Equestrian

Évora 
(monumentos)
(monuments)

Tróia
(Sol e Mar)

Saúde2

Health2

 > o conceito de região permite reforçar a atual oferta core de lisboa, em 
termos de city/short breaks e mi, potenciando a diversidade existente na 
região.

 > a visão da região deverá permitir um maior enfoque no desenvolvimento 
de produtos de nicho – existentes e a potenciar (p.e. surf) ou a 
desenvolver (p.e. turismo de natureza).

 > a região alargada (incluindo, por exemplo, fátima) permite ainda o 
enriquecimento da oferta com produtos de elevada relevância para o 
desenvolvimento de mercados emissores de grande potencial (p.e. o 
turismo religioso associado a fátima para os mercados emissores da 
américa latina).

 > the regional concept enables lisboa’s current core attractions of short/
city breaks to be enhanced, by taking advantage of the region’s diversity.

 > a regional view should enable greater focus on the development of niche 
products – those existing, those with potential (e.g. surfing) and those yet 
to be developed (e.g. nature tourism).

 > the wider region (including fátima, for example) offers an even greater 
range of attractions, with very important products for the development of 
high-potential source markets (e.g. religious tourism linked to fátima for 
latin american source markets).

Residencial
Residential

Fátima
(Turismo Religioso)

(Religious Tourism)
Óbidos 
(Golfe)
(Golf)

(Sun and Sea)

1  inclui náutica de recreio e desporto náutico
 includes pleasure cruising/yachting, boat trips and       
 water sports; 
2  Produto em desenvolvimento.
 Product under development.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the LIsboa RegIon’s vaLue pRoposItIon Is based on Its dIveRsIty,  
and LeveRages Its maIn IdentIfyIng featuRes
ProPosTa de valor do Turismo na região de lisboa
//Tourism value ProPosiTion in The lisboa region

a pRoposta de vaLoR da RegIão de LIsboa assenta na sua dIveRsIdade  
e aLavanca nos seus pRIncIpaIs fatoRes de IdentIdade

Elementos da proposta de valor 
//Components of the value proposition

Proposta de Valor
//Value proposition

Modernidade

Diversidade

AutenticidadeEscala Humana

//Modernity

//Diversity

//Authenticity//Human Scale

Luz //Light

Clima //Climate

Segurança //Safety

“Lisboa - Região resort, 
moderna com uma diversidade única 

e autenticidade associada à sua história 
e escala humana, que permite um leque 

alargado de múltiplas experiências ao longo 
de todo o ano”

//“Lisboa – Modern resort Region whose unique 
diversity and authenticity stem from its history and 
its human scale, enabling a wide and varied range  

of experiences throughout the year” 

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the puRpose of ImpLementIng the new concept Is to boost touRIsm’s 
contRIbutIon to the RegIon’s economy 
obJeTivos esTraTégicos do novo conceiTo
//sTraTegic obJecTives of The new concePT

com a ImpLementação do novo conceIto pRetende-se 
aumentaR o contRIbuto do tuRIsmo paRa a economIa da RegIão

Maior abrangência da oferta
A wider range of attractions 

aumento da abrangência em termos de oferta - desenvolvimento 
de novos nichos (p.e. surf, mergulho, natureza, equestre).

an increased range of attractions – development of new niches 
(e.g. surfing, diving, nature, equestrian activities).

Aumento da estadia média
Increase in average stay

aumento da estadia média através de um maior número  
de atrações e de atividades. 

a longer average stay thanks to a larger number  
of attractions and activities.

Acréscimo do número  
de repeat visitors

More repeat visitors

aumento do número de repeat visitors com o elevado número  
de combinações de produto possíveis. 

an increase in the number of repeat visitors thanks to the large 
number of product combinations possible.

Reconhecimento da Região 
de Lisboa como o melhor 

destino europeu em 
termos de diversidade

//Recognition of the Lisboa 
Region as the best European 

destination for diversity

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS



Descrição das centralidades 
da Região de Lisboa
//Description of the Lisboa 
Region’s focal points
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Configuração geográfica de cada centralidade
//Location of each focal point 

the vaRIous focaL poInts wILL make an ImpoRtant contRIbutIon  
to the RegIon’s touRIsm deveLopment
cenTralidades da região de lisboa
//The lisboa region’s focal PoinTs 

as dIstIntas centRaLIdades vão teR um contRIbuto ReLevante  
paRa o desenvoLvImento da RegIão em teRmos tuRístIcos

I

II

III

IV
 

Lisboa

Sintra

OeirasCascais

Almada

mafra

arrábida

arco do Tejo
//Tagus arc

I
II

III

IV

V

V

Lisboa

Cascais

Sintra

Arco 
do Tejo

//Tagus ArcArrábida
fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor // meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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Centralidade de Lisboa
//Lisboa Focal Point

Contributo para a Região
//Contribution to the Region

LIsboa must be the anchoR foR the RegIon, as a LeadIng InteRnatIonaL 
bRand and wIth a hIghLy deveLoped Range of attRactIons
cenTralidade de lisboa – deTalhe do conceiTo
//lisboa focal PoinT – The concePT in deTail 

LIsboa deveRá seR a ÂncoRa da RegIão, sendo a maRca InteRnacIonaL 
de RefeRÊncIa e tendo uma ofeRta foRte e muIto desenvoLvIda

 

Lisboa
Oferta hoteleira de qualidade, competitiva  
internacionalmente e diversificada
// High-quality, internationally competitive and diversified hotel sector

Marca internacional reconhecida, que atua  
como âncora para a Região
//Recognized international brand that serves as the anchor for the Region

Diversidade de oferta cultural, gastronómica,  
shopping, nightlife e náutica
//Diverse range of cultural, gastronomic, shopping, 
nightlife and water-sports attractions

Forte oferta de ativos para a realização 
de congressos de menor dimensão
//Strong assets for staging smaller conferences coberTura geográfica da cenTralidade

//locaTion of The focal PoinT 

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

“a living postcard” - coração da região, moderna e autêntica, com história e 
escala humana, diversa nas experiências.

“a living postcard” – the modern and authentic heart of the region, with 
history and a human scale, and offering a diverse range of experiences.



LIsboa has paRtIcuLaRLy stRong cuLtuRaL attRactIons, suppLemented 
by gastRonomy, shoppIng and nIghtLIfe
PrinciPais aTivos da cenTralidade de lisboa
//main asseTs of The lisboa focal PoinT 

LIsboa apResenta uma ofeRta cuLtuRaL muIto foRte, compLementada 
peLa gastRonomIa, shoppIng e nIghtLIfe

Cultura //Culture

Náutica //Water Sports

Golfe//Golf

MI

Shopping

Cruzeiros //Cruises

Nightlife

Enologia //Wine

Gastronomia //Gastronomy

Eventos //Events

Surf //Surf
 > reserva de surf  

da ericeira
 > costa da caparica 

 > aroeira i e ii
 > aldeia dos capuchos
 > Quinta dos alcoutins

 > aroeira i and ii
 > aldeia dos capuchos
 > Quinta dos alcoutins

 > centro de congressos 
de lisboa

 > centro cultural  
de belém

 > hotéis

 > av. da liberdade
 > chiado
 > castilho

 > terminal de cruzeiros 

 > bairro alto
 > cais do Sodré
 > Santos

 > Volvo ocean race
 > rock in rio
 > Peixe em lisboa
 > festas de lisboa
 > noS alive
 > eDP cool Jazz
 > Portugal open
 > caixa alfama
 > festival do caracol Saloio
 > corrida do tejo
 > Programação do ccb

 > Volvo ocean race
 > rock in rio
 > lisboa fish & flavours 
 > lisboa festivities
 > noS alive
 > eDP cool Jazz
 > Portugal open
 > caixa alfama
 > Saloio Snail festival
 > tagus race
 > ccb programme

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS

 > mosteiro dos Jerónimos
 > castelo de S. Jorge
 > torre de belém
 > colecção berardo
 > centro cultural  

de belém
 > museu do azulejo
 > museu dos coches
 > museu da electricidade
 > Padrão dos Descobrimentos
 > fundação calouste 

gulbenkian
 > museu nacional de arte 

antiga
 > Palácio nacional da ajuda
 > muDe
 > museu do oriente
 > centro de arte manoel  

de brito
 > complexo de mafra –  

– basílica, Palácio  
e tapada

 > complexo Palácio e Jardins  
do marquês de Pombal

 > cristo rei
 > fragata D. fernando  

e glória
 > Palácio do correio mor  

e dos arcebispos
 > mosteiro de São Dinis
 > museu da marinha

 > Jerónimos monastery
 > S. Jorge castle
 > belém tower
 > berardo collection
 > belém cultural  

centre
 > national tile museum
 > coach museum
 > electricity museum
 > Discoveries monument
 > calouste gulbenkian 

foundation
 > national museum  

of ancient art
 > ajuda Palace
 > muDe
 > the orient museum
 > manoel de brito  

art centre
 > mafra complex –  

– basílica, Palace  
and tapada

 > marquês de Pombal  
Palace and gardens

 > cristo rei
 > frigate D. fernando 

e glória
 > Palace of the high-courier 

and of the archbishops
 > S. Dinis monastery
 > naval museum

 > lisboa conference 
centre 

 > belém cultural  
centre

 > hotels

 > ericeira surf reserve
 > costa da caparica

Outros //Others
 > casino de lisboa
 > oceanário
 > Jardim Zoológico
 > terreiro do Paço
 > baixa Pombalina
 > rua augusta
 > lisbon Story center
 > estádio do Jamor
 > aqueduto das Águas livres
 > fábrica de Pólvora  

de barcarena
 > Parque dos Poetas
 > aquário Vasco da gama

 > lisboa casino
 > oceanarium
 > lisboa Zoo
 > terreiro do Paço
 > baixa Pombalina
 > rua augusta
 > lisbon Story center
 > Jamor Stadium
 > Águas livres aqueduct
 > barcarena gunpowder 

factory
 > Poets’ Park
 > Vasco da gama aquarium

 > cruise terminal

 > Pastéis de belém
 > restaurantes
 > casas de fado

 > belém custard tarts
 > restaurants 
 > fado houses

 > Doca de Pedrouços
 > marina de lisboa: 

– Doca de Sto amaro 
– Doca de belém 
– Doca do b. Sucesso 
– Doca de alcântara

 > marina do P. nações
 > marina de oeiras
 > Vela e Wakeboard

 > Pedrouços Quay
 > lisboa marina: 

– Santo amaro Quay 
– belém Quay 
– bom Sucesso Quay 
– alcântara Quay

 > Parque das nações marina
 > oeiras marina
 > Sailing and wakeboard

 > Vinho de carcavelos
 > Vinho de bucelas
 > rota dos Vinhos  

de bucelas, carcavelos  
e colares

 > carcavelos wine
 > bucelas wine
 > bucelas, carcavelos and 

colares wine route

37
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LIsboa accounts foR 80% of oveRnIght stays In the RegIon,  
and has seen 7% annuaL gRowth oveR the Last fouR yeaRs
relevância da cenTralidade na região - lisboa
//imPorTance of The focal PoinT To The region – lisboa 

LIsboa RepResenta 80% das doRmIdas da RegIão,  
tendo RegIstado nos úLtImos 4 anos um cRescImento de 7%/ano

77% 60%80% 67%

Evolução do número de dormidas [2009-2013; ‘000]
//Evolution in the number of overnight stays
[2009-2013; overnight stays x 1000]

Lisboa é a âncora da Região, representando 80% das dormidas, sendo a segunda centralidade com maior crescimento  
(7%) - recuperação das taxas de ocupação na centralidade para 67% em 2013.

//Lisboa is the Regional anchor, accounting for 80% of overnight stays, and is one of the focal points enjoying the highest growth  
(7%) - occupancy rates recovered to 67% in 2013.

Evolução do número de camas   

[2009-2013; N.º de camas]
//Evolution in the number of beds [2009-2013; No. of beds]

cagr: +7,2%

Peso
na região
//PercenTage 
of nighTs in 
region

Taxa de
ocuPação1

//occuPancy 
raTe 1

6.116 39.685

2009 20092013 2013
8.079 43.661

cagr: +2,4%

1  taxa de ocupação quarto.
 room occupancy rate.

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS
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Centralidade de Lisboa
//Lisboa focal point

Principais evoluções
//Main evolutions

the LIsboa focaL poInt encompasses two dIffeRent zones – the cIty of 
LIsboa and the suRRoundIng boRoughs
cenTralidade de lisboa – abrangência
//The lisboa focal PoinT – scoPe

a centRaLIdade de LIsboa compReende duas ReaLIdades  
dIstIntas - a cIdade de LIsboa e os conceLhos compLementaRes

 

Lisboa

Concelhos complementares 
(extensão da cidade em termos turísticos)
//Surrounding boroughs  
(extensions of the city, from a tourism viewpoint)

Cidade de Lisboa
//City of Lisboa 

coberTura geográfica da cenTralidade
//locaTion of focal PoinT

> revisão das micro-centralidades da cidade de lisboa adequando-as à nova realidade: 
– criação de uma nova micro-centralidade («marquês de Pombal e av. da liberdade»); 
– Separação da micro-centralidade do centro histórico em três novas micro-centralidades 
(«bairro alto, cais do Sodré e Santos», «baixa-chiado», «alfama, castelo e mouraria»).

> alterations to the city of lisboa’s micro focal points to tailor them to the new situation:
 – creation of a new micro focal point (“marquês de Pombal and avenida da liberdade”);
 – Separation of micro focal points in the historic centre into three new micro focal points 

(“bairro alto, cais do Sodré and Santos”, “baixa-chiado”, “alfama, castelo and mouraria”).

 > mafra
 > oeiras
 > almada

 > loures
 > odivelas
 > amadora

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

> alargamento da centralidade de lisboa aos concelhos que, pela sua escala e 
complementaridade de oferta, são entendidos como uma extensão da cidade.

> expansion of the lisboa focal point to boroughs which, due to their size and 
complementary attractions, are seen as an extension of the city.
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the cIty of LIsboa’s mIcRo focaL poInts have been aLteRed – sepaRatIon of the hIstoRIc 
centRe and the cReatIon of “maRquÊs de pombaL and avenIda da LIbeRdade” 
micro-cenTralidades da cidade de lisboa
//The ciTy of lisboa’s micro focal PoinTs

na cIdade de LIsboa foRam RevIstas as mIcRo-centRaLIdades – sepaRação  
do centRo hIstóRIco e cRIação do “maRquÊs de pombaL e avenIda da LIbeRdade”

Mapa das micro-centralidades de Lisboa
//Map of Lisboa’s micro focal points Principais evoluções

//Main evolutions

baixa-chiado

alfama, casTelo e mouraria
//alfama, casTelo and mouraria

bairro alTo, cais do sodré e sanTos
//bairro alTo, cais do sodré and sanTos

marquês de Pombal e av. da liberdade
//marquês de Pombal and av. da liberdade

belém

eixo ribeirinho
//riverside axis

Parque das nações

 > Separação do centro histórico em três micro-centralidades distintas 
(anteriormente tratado como uma única micro-centralidade), 
reconhecendo o desenvolvimento de identidades próprias em áreas 
de excelência da cidade: 
– bairro alto, cais do Sodré e Santos – “Lisboa Jovem”; 
– baixa-chiado - “Lisboa trendy”; 
– alfama, castelo e mouraria - “Lisboa com história”;

 > criação de uma nova micro-centralidade, marquês de Pombal e av. da 
liberdade, reconhecendo a sua relevância como destino de shopping 
e de negócios;

 > micro-centralidades de belém, Parque das nações e eixo ribeirinho, 
mantêm as atuais fronteiras.

 > Separation of the historic centre into three separate micro focal points 
(previously treated as a single micro focal point), acknowledging the 
development of their own identities in the city’s fields of excellence: 
– bairro alto, cais do Sodré and Santos – “young lisboa”; 
– baixa-chiado – “trendy lisboa”; 
– alfama, castelo and mouraria - “lisboa with history”;

 > creation of a new micro focal point, marquês de Pombal and avenida 
da liberdade, in recognition of its importance as a shopping and 
business destination;

 > the belém, Parque das nações and riverside axis micro focal points 
retain their current boundaries.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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uRban upgRades need to be contInued In the “baIxa-chIado”  
and “aLfama, casteLo and mouRaRIa” mIcRo focaL poInts 
PrinciPais linhas de evolução Por micro-cenTralidade
//main evoluTion lines Per micro focal PoinT 

nas mIcRo-centRaLIdades da “baIxa-chIado” e “aLfama, casteLo  
e mouRaRIa” deve seR contInuado o tRabaLho de RequaLIfIcação uRbana

Baixa-Chiado

Alfama, Castelo e Mouraria
//Alfama, Castelo and Mouraria

> reforço da micro-centralidade como eixo mais 
movimentado da cidade – dada a concentração  
de pontos de interesse - e da sua ligação com o rio, 
através de: 
– requalificação do eixo entre o cais do Sodré e o 
campo das cebolas (continuação); 
– Desenvolvimento de um núcleo museológico 
dedicado aos Descobrimentos na ribeira das naus; 
– criação de roteiros integrados suportados em 
temas comuns – p.e. Descobrimentos ou marquês 
de Pombal; 
– reforço da sinalética na micro-centralidade, com 
enfoque nas ligações a outras micro-centralidades.

>  as the city’s busiest axis – thanks to its concentrated 
points of interest – this micro focal point and its 
links to the river should be strengthened by: 

 – upgrading the axis between cais do Sodré and 
campo das cebolas (continuation);

 – opening a museum dedicated to the Portuguese 
Discoveries at ribeira das naus;

 – creating integrated itineraries linked by common 
themes – e.g. the Portuguese Discoveries or the 
marquês de Pombal;

 – improving the signposting in the micro focal point, 
with the accent on connections with other micro 
focal points.

> reforço da ligação ao castelo, como referência  
da micro-centralidade, nomeadamente através de: 
– melhoria das acessibilidades à colina do  
castelo - quatro percursos possíveis a 
desenvolver: alfama, Sé, graça e mouraria; 
– reforço da sinalética na micro-centralidade,  
com enfoque na ligação ao terminal de cruzeiros.

>  as the core feature of the micro focal point, connections 
to the castle should be improved through:

 – better access to the castle hill – four possible routes 
can be developed via alfama, the cathedral, graça and 
mouraria;

 – improved signposting in micro focal point, particularly 
on routes to the cruise terminal.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Micro-centralidades de Lisboa 
//Lisboa’s micro focal points
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In the new “maRquÊs de pombaL and avenIda da LIbeRdade” mIcRo focaL  
poInt,the maIn focus wILL be on busIness touRIsm 
PrinciPais linhas de evolução Por micro-cenTralidade
//main evoluTion lines Per micro focal PoinT 

na nova mIcRo-centRaLIdade “maRquÊs de pombaL e avenIda  
da LIbeRdade” o pRIncIpaL enfoque estaRá no tuRIsmo de negócIos

Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos
//Bairro Alto, Cais do Sodré and Santos

Marquês de Pombal e Avenida da Liberdade
//Marquês de Pombal and Avenida da Liberdade

> reforço do posicionamento da micro-centralidade como 
área de excelência para o segmento jovem da cidade, 
com enfoque nos produtos qualificadores da oferta:

 - comunicação da oferta de nightlife (sua diversidade e 
autenticidade), adequada a diferentes perfis de turistas;

 - oferta de eventos gastronómicos que divulguem e 
promovam a diversidade existente;

 - mapeamento e comunicação das boutiques e atêlies.

> Desenvolvimento como área de excelência para o 
turismo de negócios, alavancando na oferta hoteleira 
de qualidade, através do desenvolvimento de um 
centro de grandes congressos:

 – que permita dar resposta a congressos de grande 
dimensão (p.e. 5.000 participantes);

 – introduza uma infraestrutura flexível com um 
máximo de 34 salas em simultâneo.

> Desenvolvimento de um conceito de shopping line, 
alavancando na oferta da avenida da liberdade e 
nas restantes áreas circundantes de shopping  
(capitalizar o «lisbon Shopping Destination»).

>  Development as a hotspot for business tourism, 
leveraging its high-quality hotels by building a 
large conference centre:

 - that can host large conferences (e.g. 5000 
participants);

 - that has flexible infrastructure with up to 34 
rooms functioning at the same time.

>   Development of a shopping line concept, 
leveraging the supply on avenida da liberdade 
and the surrounding shopping areas as advantage 
(capitalise “lisbon Shopping destination”).

>  Strengthening of this micro focal point’s position as the 
city’s hotspot for youth, with the emphasis on products 
that enhance its attractions, by:

 - publicizing nightlife attractions (their diversity and 
authenticity), tailored to different tourist profiles;

 - organizing gastronomy events to disseminate and 
promote the diversity available; 

 - mapping and promoting boutiques and handicraft studios. 

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Micro-centralidades de Lisboa 
//Lisboa’s micro focal points
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“beLém” shouLd contInue to upgRade Its pubLIc aReas  
and ImpRove Its touRIsm/cuLtuRaL vaLue pRoposItIon
PrinciPais linhas de evolução Por micro-cenTralidade
//main evoluTion lines Per micro focal PoinT 

“beLém” deveRá pRosseguIR a RequaLIfIcação do espaço púbLIco  
e a meLhoRIa da sua pRoposta de vaLoR tuRístIco-cuLtuRaL

Belém
> reforço de belém (incluindo a ajuda) como  

área-chave da cidade em termos culturais, dado  
o seu importante pólo monumental e museológico, 
através da requalificação e melhoria da experiência 
turística:

 – melhoria da navegabilidade do espaço, 
nomeadamente através de:

 - percursos pedonais e melhor sinalética;
 - relocalização dos parques de estacionamento;
 - melhoria da travessia da via férrea;
 – introdução de áreas de apoio ao turista através da 

criação de postos multi-serviço - abrangendo a venda 
de bilhetes, wcs públicos, merchandising e cafetaria;

 – criação de um bilhete único que integre a oferta 
turístico-cultural da micro-centralidade;

 – desenvolvimento de uma marca e de materiais 
promocionais e informativos próprios;

 – integração da micro-centralidade em iniciativas 
culturais existentes (ou a desenvolver) – p.e. 
integração nas festas de lisboa.

> belém should be strengthened (including ajuda) 
as a key cultural area of the city, in view of 
its important monuments and museums, by 
upgrading and improving the tourist experience:

 – improved mobility around the area,  
by means of:

 - pedestrian routes and better signposting;
 - the relocation of car parks;
 - improvement of the railway-line crossing.
 – introduction of tourist-assistance areas by 

creating multi-service points incorporating ticket 
sales, public toilets, merchandising  
and a cafeteria;

 – creation of a single ticket encompassing the 
micro focal point’s tourist/cultural attractions;

 – development of a brand for the area and its 
own promotional and information material;

 – inclusion of the micro focal point within 
existing (or future) cultural initiatives – (e.g. 
inclusion in the lisboa festivities).

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Micro-centralidades de Lisboa 
//Lisboa’s micro focal points
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the “RIveRsIde axIs” shouLd contInue to be one of the cIty’s tRump caRds, 
especIaLLy foR wateR-based touRIsm and pLeasuRe cRuIsIng/yachtIng
PrinciPais linhas de evolução Por micro-cenTralidade
//main evoluTion lines Per micro focal PoinT  

o “eIxo RIbeIRInho” deveRá contInuaR a seR uma aposta da cIdade,  
em paRtIcuLaR nas veRtentes maRítImo-tuRístIca e de náutIca de RecReIo

Parque das Nações

Eixo Ribeirinho
//Riverside Axis 

> Posicionamento do Parque das nações como um 
espaço para as famílias, reforçando:

 – Promoção do Pavilhão do conhecimento e 
dos jardins com a sua oferta para crianças como 
complementos ao oceanário;

 – Dinamização da animação de rua, em particular 
orientada a famílias.

> reforço da ligação entre a cidade e o tejo, 
nomeadamente:

 – Desenvolvimento do projeto para a estação 
fluvial Sul Sudeste, organizando e concentrando 
a atividade marítimo-turística;

 – Desenvolvimento do projeto para a nova gare 
de cruzeiros de lisboa e enquadramento na 
região envolvente;

 – facilitação do acesso ao rio para a prática de 
náutica de recreio – certificação de navegadores, 
legalização de embarcações, licenciamento, etc.;

 – captação e dinamização de eventos náuticos.

>  Strengthening the link between the city and the 
tagus, by:

 – Developing the plans for the South/South-east 
ferry terminal, organizing and concentrating 
nautical tourist activity;

 – Developing the plans for the new lisboa cruise 
terminal and its integration into the surrounding 
region;

 – facilitating access to the river for pleasure 
cruising and yachting – certification of yachtsmen, 
registration of vessels, licensing, etc.;

 – attracting and organizing nautical events.

>  Positioning of Parque das nações as an area for 
families, by stepping up:

 – Promotion of the “Pavilhão do conhecimento” 
and the gardens with their attractions for 
children, to supplement the oceanarium;

 – encouraging street entertainment, especially 
when family-oriented.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Micro-centralidades de Lisboa 
//Lisboa’s micro focal points
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the LIsboa focaL poInt aLso coveRs otheR boRoughs that shouLd  
be IncoRpoRated as an extensIon of what the cIty has to offeR
exTensão da cenTralidade de lisboa – PrinciPais desTaques
//exPansion of The lisboa focal PoinT – main highlighTs

a centRaLIdade de LIsboa engLoba também outRos conceLhos 
que devem seR enquadRados como uma extensão da ofeRta da cIdade

Mafra

Oeiras

Almada
> mafra tem ativos de elevado valor para a região, atuando como extensão 

da oferta de lisboa:
 – complexo do convento de mafra - complementando a oferta cultural 
 da cidade de lisboa;
 – Surf - sendo um produto de nicho, deverá alavancar na reserva de surf 
 da ericeira (única na europa).

> //mafra has assets of great value to the region, serving as an extension 
 to lisboa’s attractions:
 – mafra convent complex – complements the city of lisboa’s cultural 

attractions;
 – Surfing – as a niche product, it should leverage the ericeira Surfing reserve 

(the only one in europe).

> oeiras, que pela sua proximidade geográfica e complementaridade de 
oferta com a cidade de lisboa, é englobada na centralidade de lisboa:

 – complexo do Palácio e Jardins do marquês de Pombal - complementa a 
oferta cultural da cidade;

 – marina de oeiras - Desenvolvimento do turismo náutico, com um 
equipamento reconhecido internacionalmente (com cinco âncoras de ouro 
atribuídas pela Yacht Harbour Association)

> //oeiras, which because of its geographic proximity and the 
complementarity of its supply with that of the city of lisboa, is incorporated 
within the lisboa focal point: 
– marquês de Pombal Palace and gardens – complements the city’s cultural 
offering; 
– oeiras marina – developing water sports tourism, with internationally 
renowned facilities (with five gold anchors awarded by the yacht harbour 
association)

> almada beneficia da proximidade a lisboa, atuando como 
complemento à sua oferta:

 – cristo rei e vista sobre o rio e a cidade - permitindo uma perspetiva 
diferente sobre lisboa;

 – Surf - sendo um produto de nicho, existem condições de elevada 
qualidade para o seu desenvolvimento.

> //almada benefits from its proximity to lisboa, and supplements its 
attractions:

 – cristo rei statue and view over the river and city – giving a different 
perspective of lisboa;

 – Surfing – as a niche product, it enjoys high-quality conditions that can be 
developed.

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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futuRe deveLopment of the LIsboa focaL poInt wILL InvoLve contInued 
upgRadIng of Its attRactIons and a commItment to new segments

o desenvoLvImento futuRo da centRaLIdade de LIsboa passaRá peLa 
contInuIdade da RequaLIfIcação da ofeRta e aposta em novos segmentos

Principais linhas de desenvolvimento da 
centralidade de Lisboa (contributo para a Região)

//Main development thrusts for the Lisboa focal 
point (contribution to the Region) 

 

Lisboa

I

II

III

IV

V

Prosseguir com a requalificação e melhoria da oferta nas principais áreas  
de excelência turística da cidade (micro-centralidades).

Desenvolver e promover internacionalmente lisboa como um destino de referência em 
mi, alavancando o segmento de grandes congressos.

atrair novos segmentos de cruzeiros (p.e. fly and cruise) através  
da nova gare de cruzeiros.

enquadrar na oferta de lisboa os principais ativos dos outros concelhos  
incluídos na centralidade.

aprofundar a diversidade e qualidade da oferta de lisboa na náutica, cruzeiros, turismo 
de saúde, gastronomia, shopping e surf.

//continued upgrading and improvement of the attractions in the city’s main tourism 
hotspots (micro focal points).

//international development and promotion of lisboa as a key destination in mi, 
leveraging the large-conference segment.

//attraction of new cruise segments (e.g. fly and cruise) with the new cruise terminal.

//incorporation of the main assets of other boroughs within the focal point into 
lisboa’s attractions.

//expansion of the diversity and quality of lisboa’s water-sport, cruise, health tourism, 
gastronomic, shopping and surfing attractions.

Desenvolvimento futuro da centralidade  
de Lisboa (contributo para Região)
//Future development of the Lisboa focal point  
(contribution to the Region)

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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cascaIs’s contRIbutIon to the RegIon takes advantage of Its InteRnatIonaL 
bRand and Its posItIon as a hIgh-quaLIty destInatIon
cenTralidade de cascais – deTalhe do conceiTo
//cascais focal PoinT – The concePT in deTail

o contRIbuto de cascaIs paRa a RegIão aLavanca na sua maRca 
InteRnacIonaL e no seu posIcIonamento como destIno de quaLIdade

Centralidade de Cascais
//Cascais Focal Point

coberTura geográfica da cenTralidade
//locaTion of focal PoinT

Contributo para a Região
//Contribution to the Region

Oferta hoteleira de elevada qualidade e competitiva 
internacionalmente
//High-quality and internationally competitive hotels

Marca internacional reconhecida – Estoril /Cascais
//Recognized international brand – Estoril/Cascais 

Reconhecimento de excelência e qualidade
//Acknowledgement of quality and excellence

Oferta forte a nível de turismo residencial
//Very good residential tourism capacity

Diversidade de oferta que permite o seu posicionamento 
como resort, complementar a Lisboa, possibilitando o 
desenvolvimento de novos produtos (p.e. Turismo de Saúde)
//Diverse attractions enabling it to serve as a resort that complements 
Lisboa, enabling the development of new products (e.g. health tourism)

”Premium resort” 
Destino resort de turistas com maior poder de compra – hotelaria e 
turismo residencial de nível superior, by the sea, náutica de recreio, 
ofertas para nichos (p.e. autódromo e aeródromo) e jogo.

//a resort for tourists with greater purchasing power – a higher 
standard of residential tourism and hotels, by-the-sea, sailing, niche 
attractions (e.g. motor-racing circuit and aerodrome) and gambling.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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cascaIs’s attRactIons aRe veRy dIveRse, enabLIng  
It to be posItIoned as a ResoRt
PrinciPais aTivos de cascais
//cascais’s main asseTs

cascaIs tem uma ofeRta muIto dIveRsIfIcada, peRmItIndo 
o seu posIcIonamento como ResoRt

Outros //Outros

Eventos //EventsMI //MI

Sol e Mar //Sun and sea

Gastronomia  //GastronomyNatureza //Nature

Cultura //Culture
 > Palácio cidadela
 > casa das histórias - Paula rego
 > museu do mar rei D. carlos 

 > cidadela Palace
 > casa das histórias - Paula rego 
 > king D. carlos Sea museum

Náutica //Water Sports
 > marina de cascais
 > Vela/windsurf/Surf 

 > cascais marina
 > Sailing/windsurfing/Surfing

 > autódromo do estoril
 > casino estoril 

 > estoril motor racing circuit 
 > estoril casino 

 > estoril Jazz Fest
 > gala dos fados
 > festas do mar 

 > estoril Jazz fest
 > fado gala
 > maritime festival

Golfe //Golf
 > Quinta da marinha golf club
 > golfe estoril
 > oitavos Dunes

 > centro de congressos
 > hotéis 

 > conference centre
 > hotels

 > guincho
 > carcavelos
 > Parede
 > tamariz

 > restaurantes high-end
 > high-end restaurants

 > Parque natural Sintra-cascais
 > Sintra-cascais natural Park

fonte //Source:: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor // meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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cascaIs Is the RegIon’s second most ImpoRtant focaL poInt In teRms of 
oveRnIght stays, wIth fIguRes that have been gRowIng at 5% peR annum
relevância da cenTralidade na região – cascais
//imPorTance of The focal PoinT To The region – cascais 

cascaIs é a segunda centRaLIdade com maIoR peso na RegIão  
em teRmos de doRmIdas que tÊm cRescIdo a 5%/ano

12% 12%

Evolução do número de dormidas 
//Evolution in the number of overnight stays
[2009-2013; ‘000 Dormidas]

>   Cascais is the Region’s second centre (12% of overnight stays)  
and is currently among the fastest growing focal points (5%).

>   Its proximity to Lisbon means many of the tourists who visit it do so 
as a day trip – the importance of this focal point for tourism in the 
Region is greater than that measured by overnight stays.

Evolução do número de camas 
//Evolution in the number of beds
[2009-2013; N.º camas]

cagr: +5,3%

Peso
na região
//PercenTage of 

nighTs in region

982 7.272

2009 20092013 2013
1.207 7.377

cagr: +0,4 %

>  Cascais é a segunda centralidade com maior peso na Região (12% das 
dormidas) e encontra-se entre as centralidades com maior crescimento (5%).

>  A sua proximidade a Lisboa leva a que muitos dos turistas que a visitam 
o façam no âmbito de uma day trip – a relevância da centralidade no 
turismo da Região é superior à medida através das dormidas.

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS



50

cascaIs’s posItIonIng means that stRategIc pRoducts can be deveLoped foR 
the RegIon – ResIdentIaL touRIsm and heaLth

o posIcIonamento de cascaIs possIbILIta o desenvoLvImento de pRodutos 
estRatégIcos paRa a RegIão - tuRIsmo ResIdencIaL e de saúde

Principais linhas de desenvolvimento da 
centralidade de Cascais (contributo para a Região)
//Main development thrusts for the Cascais focal 

point (contribution to the Region) 

 

Cascais

I

II

Desenvolver e promover internacionalmente cascais como destino de turismo 
residencial, alavancando no seu posicionamento como Resort da região.

lançar cascais como destino de turismo de saúde, associado a especialidades médicas 
desenvolvidas na centralidade (p.e. ortopedia) e na sua adequação ao período de 
recuperação – alavancagem na proximidade a lisboa e no seu conceito de Resort.

//international development and promotion of cascais as a residential tourism 
destination, by leveraging its position as the region’s resort.

//the launch of cascais as a health-tourism destination, linked to medical 
specialties established in the focal point (e.g. orthopaedics) and its suitability for the 
convalescence period – leveraging its proximity to lisboa and its standing as a resort.

Desenvolvimento futuro da centralidade  
de Cascais (contributo para Região)
//Future development of the Cascais focal point 
(contribution to the Region)

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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the sIntRa focaL poInt’s contRIbutIon to the RegIon centRes on Its 
cuLtuRaL attRactIons and Its RecognIzed InteRnatIonaL bRand
cenTralidade de sinTra – deTalhe do conceiTo
//sinTra focal PoinT – The concePT in deTail

o contRIbuto da centRaLIdade de sIntRa paRa a RegIão assenta  
na sua ofeRta cuLtuRaL e na sua maRca InteRnacIonaL ReconhecIda

Centralidade de Sintra
//Sintra Focal Point

coberTura geográfica da cenTralidade
//locaTion of The focal PoinT

Contributo para a Região
//Contribution to the Region

Oferta monumental de excelência com uma elevada concentração 
de monumentos associados ao Romantismo
//Outstanding monuments, with a high concentration of Romanticist 
monuments

Marca internacional reconhecida
//Recognized international brand

Diversidade de oferta associada ao  Turismo  
de Natureza – p.e. Serra de Sintra
//Diverse nature-tourism attractions – e.g. the Sintra Hills

Centralidade com o maior número de campos de golfe da Região
//Focal point with the most golf courses in the Region

Oferta hoteleira diversificada
//Diverse hotel accommodation

Oferta residencial de caraterísticas únicas, com predominância  
de “casas apalaçadas”
//Unique residential possibilities, with an abundance of “palatial” houses

“ Capital do Romantismo” 
Sintra tem uma aura romântica que a Serra e os diversos palácios, 
chalets e jardins emanam, mas também como estilo arquitetónico  
e literário (Palácio da Pena e “os maias”).

//Sintra has a romantic aura emanating from the hills and its 
many palaces, chalets and gardens, but also from its romanticist 
architecture and literary connections (Pena Palace and ”os maias”).

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS



52

sIntRa has veRy stRong and wIde-RangIng cuLtuRaL attRactIons, 
suppLemented by natuRe, goLf and cuIsIne
PrinciPais aTivos de sinTra
//sinTra’s main asseTs 

sIntRa tem uma ofeRta cuLtuRaL muIto foRte e abRangente, 
compLementada com natuReza, goLfe e gastRonomIa

Cultura //Culture

Eventos //Events

Enologia //Wine

Gastronomia //Gastronomy
 > Palácio da Pena
 > Quinta da regaleira
 > castelo dos mouros
 > Palácio nacional de Queluz
 > Palácio nacional de Sintra
 > Palácio de Seteais
 > convento dos capuchos
 > centro histórico
 > Palácios e Jardins  

de monserrate
 > museu de arte moderna

 > Pena Palace
 > Quinta da regaleira 
 > moorish castle
 > Queluz national Palace
 > Sintra national Palace
 > Seteais Palace
 > capuchos convent
 > historic centre
 > Palaces and gardens  

of monserrate
 > modern art museum

Golfe //Golf
 > belas clube de campo
 > Pestana beloura golfe
 > Lisbon Sports Club
 > Penha longa

 > belas golf club
 > Pestana beloura golfe 
 > lisbon Sports club 
 > Penha longa

 > campeonato mundial  
de bodyboard

 > festival de Sintra

 > world bodyboarding 
championship

 > Sintra festival

Natureza //Nature
 > Serra de Sintra
 > Parque da Pena
 > cabo da roca

 > Serra de Sintra
 > Pena Park
 > cape roca

 > Vinho de colares

 > colares wine

 > travesseiros
 > Queijadas
 > leitão de negrais 

 > travesseiros 
 > Queijadas 
 > negrais Suckling Pig

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor  //meetingS with StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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sIntRa Is a supeRb day-tRIp destInatIon, consequentLy, Its ImpoRtance to 
the RegIon Is faR supeRIoR to the numbeR of oveRnIght stays
relevância da cenTralidade na região – sinTra
//imPorTance of The focal PoinT To The region – sinTra

sIntRa é um destIno poR exceLÊncIa de day-tRIp, peLo que a sua
ReLevÂncIa paRa a RegIão é muIto supeRIoR ao númeRo de doRmIdas

2% 3%

Evolução do número de dormidas 
//Evolution in the number of overnight stays
[2009-2013; ‘000 Dormidas]

//Thanks to its proximity to Lisboa and Cascais, Sintra is often 
viewed as a day-trip destination for tourists – over 35% visit Sintra, 
making it one of the top 10 most visited attractions – as a result of 
which its importance to the Region far outweighs the number of 
overnight stays registered.

Evolução do número de camas 
//Evolution in the number of beds
[2009-2013; N.º camas]

cagr: +9,5%

195 1.396

2009 20092013 2013
280 1.872

cagr: +7,6%

Dada a sua proximidade a Lisboa e Cascais, Sintra muitas vezes é 
considerada como day-trip para os turistas – mais de 35% visitam 
Sintra, estando no Top 10 de atrações mais visitadas – pelo que a 
relevância da centralidade na Região está muito acima do seu peso em 
número de dormidas.

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS

Peso
na região
//PercenTage of 

nighTs in region
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sIntRa shouLd focus Its deveLopment on compLementaRy pRoducts – adventuRe 
touRIsm, cuIsIne and ResIdentIaL touRIsm

sIntRa deveRá enfocaR o seu desenvoLvImento em pRodutos  
compLementaRes – tuRIsmo de aventuRa, gastRonomIa e tuRIsmo ResIdencIaL

Principais linhas de desenvolvimento da 
centralidade de Sintra (contributo para a Região)

//Main development thrusts for the Sintra focal 
point (contribution to the Region)

 

SintraI

II

III

lançar e promover internacionalmente Sintra como destino de turismo de aventura, 
aproveitando as condições naturais únicas proporcionadas pela Serra.

Promover o desenvolvimento de uma oferta gastronómica mais forte, 
melhorando a proposta de valor da centralidade ao turista.

Desenvolver o turismo residencial em Sintra, alavancando na sua oferta única de 
chalets e casas «apalaçadas» e a imagem romântica da centralidade.

//launch and promote Sintra internationally as an adventure tourism destination, 
taking advantage of the unique natural conditions offered by the hills.

//encourage the development of a greater range of gastronomic attractions, 
thus improving the focal point’s value proposition for tourists.

//Develop residential tourism in Sintra, leveraging its unique range of chalets and 
“palatial” houses, and the romantic image of the focal point.

Desenvolvimento futuro da centralidade  
de Sintra (contributo para Região)
//Future development of the Sintra focal point 
(contribution to the Region)

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the aRRábIda focaL poInt’s contRIbutIon to the RegIon wILL be based on 
natuRe touRIsm, wIne and cuIsIne
cenTralidade de arrábida – deTalhe do conceiTo
//arrábida focal PoinT – The concePT in deTail

o contRIbuto da centRaLIdade da aRRábIda paRa a RegIão  
teRá poR base o tuRIsmo de natuReza, a enoLogIa e a gastRonomIa

Centralidade da Arrábida
//Arrábida Focal Point

coberTura geográfica da cenTralidade
//locaTion of The focal PoinT

Contributo para a Região
//Contribution to the Region

Diversidade de oferta de desportos náuticos
//Diverse water-sports possibilities

Forte oferta de turismo de natureza com base  
na Serra da Arrábida e Reserva do Estuário do Sado
//Strong nature-tourism attractions based on the Arrábida 
Hills and the Sado Estuary Reserve

Extensa oferta de sol e mar, com uma elevada diversidade de praias
//Considerable sun-and-sea attractions, with a wide selection of different 
beaches

Gastronomia rica e diferenciada na Região
//Wide-ranging gastronomy, different from the rest of the Region

Forte oferta de enologia, com base no Moscatel de Setúbal
//Considerable wine-based attractions, based on the Setúbal Muscatel

“ Em Harmonia com a Natureza” 
Zona que concentra duas áreas protegidas e que pode oferecer uma 
experiência natural diversificada e autêntica – natureza, peixe e 
pescas, vinho e moscatel, queijo e turismo equestre.

//a zone that includes two protected areas, and which can provide 
a diverse and authentic natural experience – nature, fish and fishing, 
wine and muscatel, cheese and equestrian tourism.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the aRRábIda focaL poInt Is paRtIcuLaRLy weLL-endowed wIth  
natuRe-ReLated assets, maInLy LInked to the aRRábIda hILLs
PrinciPais aTivos da arrábida
//arrábida’s main asseTs

a centRaLIdade da aRRábIda tem atIvos paRtIcuLaRmente foRtes  
em teRmos de natuReza, nomeadamente assocIados à seRRa

Natureza //Nature Golfe//Golf

Náutica //Water Sports

Sol e Mar //Sun and Sea

Equestre //Equestrian

Cultura //Culture

Enologia //Wine

Gastronomia //Gastronomy
 > Parque natural da arrábida
 > reserva do estuário do Sado
 > Parque marinho da arrábida
 > cabo espichel
 > lagoa de albufeira e lagoa Pequena

 > arrábida natural Park
 > Sado estuary reserve
 > arrábida marine Park
 > cape espichel 
 > albufeira lagoon and the Small lagoon

 > Quinta do Perú – golf & country club
 > campo de golfe do montado
 > Palmela Village golf resort

 > Quinta do Perú – golf & country club 
 > montado golf course
 > Palmela Village golf resort

 > mergulho
 > Windsurf
 > Kitesurf
 > Coasteering
 > Canoagem
 > Passeios de barco

 > Diving
 > windsurf
 > kitesurf
 > coasteering
 > canoeing
 > boat trips

 > Praia do meco
 > Praias de Sesimbra

 > meco beach
 > Sesimbra beachs

 > centro equestre de rio frio
 > centros hípicos e coudelarias  

 > rio frio equestrian centre
 > horse-riding centres and Stud farms

 > convento da arrábida
 > castelos e fortes da arrábida 

 > arrábida convent
 > arrábida castles and forts

 > rota dos vinhos da Península  
de Setúbal

 > Setúbal Peninsula wine route

 > Peixe
 > Queijo e tortas de azeitão
 > Pão caseiro

 > fish
 > cheese and tortas de azeitão
 > homemade bread

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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the aRRábIda focaL poInt accounts foR 4% of oveRnIght stays  
In the RegIon – LInked to busIness - and sun-and-sea touRIsm
PrinciPais indicadores do Turismo – arrábida
//main Tourism indicaTors – arrábida 

a centRaLIdade da aRRábIda RepResenta 4% das doRmIdas  
da RegIão - assocIadas a tuRIsmo de negócIos e de soL e maR

5% 4%

Evolução do número de dormidas 
//Evolution in the number of overnight stays
[2009-2013; ‘000 Dormidas]

//The importance of this focal point mirrors aspects that are important to 
the Region:
– Business tourism in the city of Setúbal accounts for 3% of overnight stays 
in the Region; 
– Sun and Sea in Sesimbra accounts for 2% of overnight stays in the Region.

Evolução do número de camas 
//Evolution in the number of beds 
[2009-2013; N.º camas]

cagr: +0,3%

405 3.016

2009 20092013 2013
410 3.369

cagr: +2,8%

Peso da centralidade reflete aspetos relevantes para a Região:
– Turismo de negócios na cidade de Setúbal – representa 3% das 
dormidas na Região;
– Sol e Mar em Sesimbra – representa 2% das dormidas na Região.

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS

Peso
na região
//PercenTage of 

nighTs in region
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deveLopment of the aRRábIda focaL poInt shouLd InvoLve natuRe touRIsm, 
wIne and cuIsIne

o desenvoLvImento da centRaLIdade da aRRábIda deveRá passaR  
peLa ofeRta de tuRIsmo de natuReza, enoLogIa e gastRonomIa

Principais linhas de desenvolvimento da 
centralidade da Arrábida (contributo para a Região)

//Main development thrusts for the Arrábida focal 
point (contribution to the Region)

 

ArrábidaI

II

Desenvolver o turismo de natureza, alavancando nas condições naturais 
proporcionadas pelo Parque natural da arrábida e estuário do Sado,  
associando-o à oferta gastronómica única da região.

lançar o turismo relacionado com a enologia com base na atual rota de vinhos 
que abarca a centralidade e promover a sua ligação à gastronomia regional.

//Development of nature tourism, by leveraging the natural conditions provided by 
the arrábida natural Park and the Sado estuary, linking this with the region’s unique 
cuisine.

//the launch of wine-related tourism, based on the focal point’s existing wine 
route, and highlighting its connection with the region’s cuisine.

Desenvolvimento futuro da centralidade  
da Arrábida (contributo para Região)
//Future development of the Arrábida focal point 
(contribution to the Region)

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS
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the tagus aRc focaL poInt’s gReatest contRIbutIon 
to the RegIon Is natuRe and equestRIan touRIsm
cenTralidade do arco do TeJo – deTalhe do conceiTo
//Tagus arc focal PoinT – The concePT in deTail

o maIoR contRIbuto paRa a RegIão da centRaLIdade  
do aRco do tejo passa peLo tuRIsmo de natuReza e equestRe

Centralidade do Arco do Tejo
//Tagus Arc focal point

coberTura geográfica da cenTralidade
//locaTion of The focal PoinT

Contributo para a Região
//Contribution to the Region

Forte oferta equestre suportada na lezíria ribatejana e nas 
várias herdades e coudelarias vocacionadas para o desporto 
e criação de Cavalo Lusitano
//The extensive equestrian offer in the Ribatejo marshes and on the 
many estates and stud-farms geared towards sport and the breeding 
of Lusitano Horses

Oferta de náutica, com enfoque nas embarcações 
tradicionais do Rio Tejo e na náutica de recreio
//Water-based activities, centred on boat trips on traditional 
Tagus vessels and yachting/boating

Oferta de shopping tendo por base o único outlet da Região
//Shopping attractions based on the Region’s outlet shopping centre

Oferta de turismo de natureza com base no Estuário do Tejo
//Nature tourism centred on the Tagus Estuary

“Vista de Rio” 
Visão da cidade a partir do rio, experiência natural no estuário do 
tejo, visitas em embarcações tradicionais, turismo equestre  
e industrial (p.e. moinhos de maré).

a view of the city from the river, the natural experience of the tagus 
estuary, boat trips on traditional vessels, equestrian and industrial 
tourism (e.g. tide mills).

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the tagus aRc focaL poInt has wateR-based, equestRIan 
and natuRe-based actIvItIes that can be capItaLIzed on foR touRIsm
PrinciPais aTivos do arco do TeJo
//The Tagus arc’s main asseTs

a centRaLIdade do aRco do tejo tem atIvos náutIcos, equestRes 
e de natuReza que podem seR capItaLIzados tuRIstIcamente

fonte //Source: atl; ert-rl; reuniõeS com oS StakeholDerS Do Setor //meetingS with Sector StakeholDerS; rolanD berger Strategy conSultantS

Natureza //Nature Náutica //Water SportsEquestre //Equestrian

Cultura //Culture Eventos //Events

 > reserva natural do estuário do tejo 
(inclui Sítio das hortas e Pinhal das 
areias)

 > embarcações tradicionais do tejo
 > Salinas do Samouco e do brito e 

arrozais

 > tagus estuary natural reserve 
(including Sítio das hortas and Pinhal 
das areias)

 > traditional tagus Vessels
 > Samouco and brito Salt Pans  

and Paddy fields

 > Pontos de acostagem de 
embarcações de recreio no 
estuário do tejo

 > embarcações tradicionais  
do tejo

 > Pleasure craft moorings on the 
tagus estuary

 > traditional tagus Vessels

 > festa do colete encarnado
 > festa do barrete Verde
 > Seixal Jazz 

 > red waistcoat festival
 > green barrete festival
 > Seixal Jazz

 > freeport > Património industrial do arco 
ribeirinho Sul

 > museu do neo-realismo
 > museu da Póvoa e o rio
 > linhas de torres

 > South riverside arc industrial heritage
 > neo-realism museum
 > museum of Póvoa and the river
 > torres lines

 > companhia das lezírias (inclui eVoa)
 > barroca d’alva
 > centro equestre da lezíria grande
 > centro equestre do morgado lusitano
 > Picadeiro da Quinta da horta
 > lezíria ribatejana

 > lezírias company (including eVoa)
 > barroca d’alva
 > lezíria grande equestrian centre
 > morgado lusitano equestrian centre
 > Quinta da horta Paddock
 > ribatejo marshlands

Shopping
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cuRRentLy, the tagus aRc focaL poInt pLays a mInoR  
RoLe – Its deveLopment may be RefLected thRough futuRe gRowth
PrinciPais indicadores do Turismo – arco do TeJo
main Tourism indicaTors – Tagus arc

a centRaLIdade do aRco do tejo tem atuaLmente um peso  
ReduzIdo - o seu desenvoLvImento podeRá RefLetIR-se em cRescImento futuRo

0,5% 0,4%

Evolução do número de dormidas 
//Evolution in the number of overnight stays
[2011-2013; ‘000 Dormidas]

//The Tagus Arc focal point plays a minor role in the Region. Its importance is 
slightly underestimated bearing in mind that a considerable number of tourists 
visit it to shop at Freeport.

Evolução do número de camas 
//Evolution in the number of beds 
[2011-2013; N.º camas]

cagr: -3,4%

37 208

2011 20112013 2013
35 292

cagr: +18,5%

A centralidade do Arco do Tejo apresenta um reduzido peso na Região, 
sendo que a sua relevância está um pouco subavaliada dado que existe 
um número relevante de turistas a visitar a centralidade para shopping 
(Freeport).

fonte //Source: obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS

Peso
na região
//PercenTage of 

nighTs in region
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deveLopment of thIs focaL poInt and Its contRIbutIon to the RegIon 
shouLd be based on wateR-based actIvItIes, natuRe and equestRIanIsm

o desenvoLvImento da centRaLIdade e contRIbuto paRa a RegIão devem 
seR supoRtados no tuRIsmo náutIco, de natuReza e equestRe

Principais linhas de desenvolvimento da 
centralidade do Arco do Tejo (contributo para a Região)
//Main development thrusts for the Tagus Arc focal point 

(contribution to the Region) 

 

Arco do Tejo
I

II

III

alavancar nas embarcações tradicionais do rio tejo e nas infraestruturas existentes  
e desenvolver a náutica de recreio na centralidade - desenvolvimento deve 
capitalizar projetos existentes, como o “Viver o tejo”.

lançar e comunicar o turismo de natureza associado ao estuário do tejo e 
respetivas salinas, através de passeios pedestres, a cavalo ou de btt.

Desenvolver o turismo equestre com base na oferta de herdades e coudelarias 
associadas ao cavalo lusitano na centralidade e na lezíria ribatejana.

//leverage the traditional river tagus vessels and existing infrastructures to develop 
water sports recreation in the focal point – development must capitalise on existing 
projects, like “Viver o tejo”.

//launch and promote nature tourism, linked to the tagus estuary and its salt 
pans, by means of hiking, horse riding or mountain biking.

//Develop equestrian tourism, based on the supply of the estates and lusitano 
horse stud farms associated with the lusitano horse in the focal point and the 
ribatejo marshlands.

Desenvolvimento futuro da centralidade  
do Arco do Tejo (contributo para Região)
//Future development of the Tagus Arc focal point 
(contribution to the Region)

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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Plano de Marketing 
Estratégico

//Strategic Marketing Plan
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o pLano estRatégIco aponta paRa o cRescImento das ReceItas de tuRIsmo, 
com a concRetIzação do pRoduto aLaRgado e enfoque da pRomoção
the stRategIc pLan aIms to boost touRIsm Revenue by cReatIng 
a wIdeR-RangIng pRoduct and focusIng on pRomotIon
Plano de markeTing esTraTégico Para a região de lisboa - sínTese
//sTraTegic markeTing Plan for The lisboa region – summary

1

2

3

4

Objetivos 2015-2019
//2015-2019 Objectives
aumentar o contributo do turismo para  
a região – aumento global de receitas de  
5%/ano – e melhorar a satisfação dos visitantes.

//to increase tourism’s contribution to the 
region – an overall increase in earnings of 5% 
per annum – and to improve visitor satisfaction.

Produto
//Product
> aumento do portefólio de produtos, permitindo concretizar a 

proposta de valor com base na diversidade;
 – Desenvolvimento de novos produtos associados a nichos;
 – reforço do enfoque em produtos qualificadores.

> a wider portfolio of products, enabling the creation of a 
diversity-based value proposition;

 – Development of new niche products;
 – greater focus on products that enhance quality.

Mercados
//Markets
> aprofundamento do conhecimento de mercados prioritários – espanha, 

alemanha e brasil - selecionados como mercados a desenvolver com  
uma abordagem regional.

> complementarmente, desenvolvimento de abordagens específicas  
a mercados de elevado potencial – a iniciar com o mercado da china.

> improved understanding of priority markets – Spain, germany and  
brazil – selected as the markets to be developed via a regional approach.

> complementarity, by developing specific approaches to high-potential 
markets – beginning with the chinese market.

Promoção
//Promotion
>  Proposta de valor da região traduzida num mosaico de experiências 

que refletem o seu elemento core – diversidade concentrada única 
de múltiplas experiências.

>  enfoque no desenvolvimento de market intelligence para os 
mercados prioritários, com uma abordagem customizada, reforço 
dos meios de proximidade e alavancagem no canal online.

>  the region’s value proposition portrayed as a mosaic of experiences 
that reflect its core feature – a uniquely diverse concentration of 
multiple experiences.

>  focus on enhancing market intelligence in priority markets through 
a tailor-made approach, a strengthening of proximity marketing and 
the leveraging of online promotion.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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o pRIncIpaL objetIvo é eLevaR a peRfoRmance do tuRIsmo a um novo 
patamaR com a concRetIzação da dIveRsIfIcação da ofeRta de pRoduto
the maIn aIm Is to RaIse the peRfoRmance of touRIsm to a new  
LeveL, by dIveRsIfyIng the pRoduct
Plano de markeTing esTraTégico Para a região de lisboa
//sTraTegic markeTing Plan for The lisboa region

 > aumento do contributo económico do turismo na região, 
nomeadamente: 
– atingir 10 m de dormidas de turistas estrangeiros na 
região de lisboa em 2019; 
– alcançar receitas globais do turismo de 800 m€1 na 
região de lisboa em 2019.

 > melhoria da qualidade de serviço prestado aos turistas, 
nomeadamente: 
– melhoria da satisfação dos visitantes em 2 p.p. até 2019; 
– aumento da notoriedade de lisboa nos mercados 
emissores prioritários.

> increase the economic contribution of tourism to the 
region, in particular: 
– reach 10 m overnight stays by foreign tourists in the 
lisboa region in 2019; 
– achieve € 800 m1 overall from tourism in the lisboa 
region in 2019.

 >improve the quality of service offered to tourists, in 
particular: 
– improve visitor satisfaction by 2 p.p. by 2019; 
– increase awareness of lisboa in priority source markets.

 > estratégia de produto alargado, que concretiza a diversificação da oferta da 
região: 
– elevar os atuais produtos core a um novo patamar de excelência - por 
exemplo através de uma aposta decisiva no mi e nos cruzeiros associados aos 
novos equipamentos a desenvolver; 
– aprofundar o desenvolvimento de produtos de nicho, como o turismo 
religioso e o surf; 
– Desenvolver novos produtos que fomentem o crescimento futuro, como o 
turismo de natureza e o turismo de saúde;

 > reforço da importância dos produtos qualificadores como a cultura, o shopping, 
a gastronomia, essenciais para a consistência da oferta de city/short breaks.

 > expanded product strategy that realises the diversification of the region’s 
product: 
– raise current core products to a new level of excellence – for example, 
through a decisive commitment to mi and the cruises associated with the new 
facilities to be developed; 
– further develop niche products, such as religious tourism and surfing; 
– Develop new products that encourage future growth, such as nature and 
health tourism;

 > reinforce the importance of quality products such as culture, or shopping, 
gastronomy, which are essential for the consistency of supply for city/short breaks.

1 2
objetIvos 2015-2019
//2015-2019 objectIves

pRoduto
//pRoduct

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

1  medido com as receitas globais da hotelaria.
 measured as global hotel receipts.
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a aboRdagem pRomocIonaL deveRá seR adequada aos dIfeRentes tIpos  
de meRcados emIssoRes, com uma maIoR customIzação nos pRIoRItáRIos
pRomotIon shouLd be taILoRed to the vaRIous types of souRce maRkets, wIth 
gReateR customIzatIon In the case of pRIoRIty maRkets
Plano de markeTing esTraTégico Para a região de lisboa
//sTraTegic markeTing Plan for The lisboa region

 > aprofundamento do conhecimento dos mercados 
prioritários – espanha, alemanha e brasil – que em fases 
posteriores será estendido aos restantes mercados.

 > melhoria das acessibilidades em alguns mercados de 
elevado potencial, cujas ligações aéreas podem ainda 
ser melhoradas.

 > identificação de mercados de elevado potencial 
de crescimento e com acessibilidades diretas em 
desenvolvimento, como a china (a testar numa primeira 
fase), o méxico ou a colômbia, a testar com abordagens 
específicas.

 > Deeper understanding of priority markets – Spain, 
germany and brazil – which will be expanded to the 
remaining markets in subsequent phases.

 > better accessibility in some markets with high potential, 
where airline connections could be further improved.

 > identification of markets with high growth potential 
and where direct access routes are being opened, such 
as china (to be tested in the first phase), mexico and 
colombia (to be tested through specific approaches).

 > comunicação da região de lisboa com base num mosaico de experiências que 
permitem a customização de roteiros às motivações de cada turista.

 > introdução de uma maior diferenciação na abordagem aos mercados, 
nomeadamente através de: 
– enfoque no desenvolvimento de market intelligence para os mercados 
prioritários (inicialmente alemanha, espanha e brasil), com uma abordagem 
customizada; 
– aumento da predominância dos meios de proximidade como as press, fam 
e media trips, operações junto de to e workshops, e alavancagem no canal 
online para o desenvolvimento de abordagens interativas com os potenciais 
turistas.

 > Promotion of the lisboa region based on a mosaic of experiences that 
enable itineraries to be tailored to each tourist’s motives for visiting.

 > greater differentiation in the way markets are approached, via:
– focusing on the development of market intelligence in  
priority markets (initially germany, Spain and brazil), using a  
tailor-made approach.
– increased use of proximity marketing, such as the press, fam and 
media trips, working with tos and workshops, and leveraging online 
promotion as a way of interacting with potential tourists.

3 4
meRcados
//maRkets

pRomoção
//pRomotIon

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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the stRategIc pLan sets out a new ambItIon – 10 m oveRnIght stays1 and eaRnIngs of 
€ 800m by 2019, wIth ImpRoved satIsfactIon
obJeTivos esTraTégicos Para a região
//sTraTegic obJecTives for The region

com o pLano estRatégIco foI defInIda uma nova ambIção - 10 m de
doRmIdas1 e pRoveItos de 800 m€ em 2019, com meLhoRIa da satIsfação

Dormidas de estrangeiros
//Overnight stays by foreigners
[2013-2019P; M]

//In addition, a brand-recognition indicator could be included -
– to be assessed via a study in selected markets

Satisfação global
//Overall satisfaction
[2012-2019P; % acima de 83]

Proveitos globais2

//Overall revenue
[2013-2019P; M€]

cagr: 5%

8 40%587

2013 201220132019P 2019P2019P
10 42%800

cagr: 5%

Adicionalmente poderá ser incorporado um indicador de notoriedade de marca - 
- a avaliar através de um estudo a efetuar em mercados selecionados

+ 2P.P.

 > considera um crescimento de 4,5% no número 
de hóspedes estrangeiros entre 2013 e 2019.

 > considera um crescimento dos proveitos médios 
por dormida de 1% no período.

 > corresponde a ~2,4 m de hóspedes com 
avaliação superior a 8 – aumento de 0,6 m.

 > approximately 2.4. m guests giving a rating 
above 8 – a rise of 0.6 m.

 > 4.5% growth in the number of foreign guests 
between 2013 and 2019.

 > a 1% average increase in revenue per overnight 
stay during the period.

1  Dormidas de estrangeiros.
 overnight Stays by foreigners.
2 medido com as receitas globais da hotelaria.
 measured as global hotel receipts.
3  escala de 1 a 10.
 Scale of 1 to 10.

fonte: ine; turiSmo De Portugal; inStitutoS De eStatíStica; obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS
 //Source: national inStitute of StatiSticS; turiSmo De Portugal; StatiSticS inStituteS; liSboa touriSm obSerVatory; rolanD berger Strategy conSultantS
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a estRatégIa de pRoduto passa poR RefoRçaR a ofeRta dos pRodutos  
coRe, ampLIaR o espectRo de pRodutos de nIcho e quaLIfIcadoRes de ofeRta
the pRoduct stRategy InvoLves stRengthenIng the pRovIsIon of coRe  
pRoducts, and expandIng the spectRum of nIche pRoducts and those that enhance quaLIty
esTraTégia de ProduTo Para a região de lisboa

nicho

core

moTivação PrinciPal qualificadores

//ProducT sTraTegy for The lisboa region

//niche

//core

//main moTivaTion //qualiTy-enhancing

I

II

III

reforço da oferta de produtos core de lisboa como o mi e os 
cruzeiros com o desenvolvimento de infraestruturas críticas 
à melhoria da qualidade da oferta.

incorporação de produtos de nicho, que permitam aumentar 
a diversidade da oferta e a personalização da mesma às 
preferências dos turistas.

reforço da importância dos qualificadores de oferta e do seu 
papel essencial no fortalecimento da proposta de valor dos 
produtos core como o city/short breaks e o mi.

//Strengthening lisboa’s core products, such as mi and 
cruises, through the development of infrastructure crucial to 
improving the quality of attractions.

//incorporation of niche products, enabling the range 
of attractions to be diversified and tailored to tourist’s 
preferences.

//fortifying the importance of quality-enhancing features 
and their key role in strengthening the value proposition of 
core products, such as short/city breaks and mi.

Estratégia de Produto
//Product Strategy

Relevância do Produto
//Product importance

Motivações
//Motivations

I

II

III

//Achieving the aim of providing a wide range of 
attractions tailored to tourists’ preferences

Concretização do conceito de oferta alargada e 
personalizada às preferências dos turistas

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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Produtos
//Products

Qualificadores 
de oferta

//Quality-Enhancing 
Elements

//Products to be raised to 
a new level of excellence

//Niche products with future growth

//Products substantial enough to 
be developed within the concept 

of the enlarged Region
//Quality-enhancing elements 

essential for raising core products 
to a new level of excellence 

Produtos a elevar para um 
novo patamar de excelência

Produtos nicho de crescimento futuroProdutos com escala que se 
podem desenvolver com o 

conceito de Região alargada

Qualificadores de oferta 
essenciais para elevar os 
produtos core a um novo 

patamar de excelência

Core //Core A potenciar
//To be developed Novas apostas //New ventures

 > City/short breaks
 > mi
 > cruzeiros
 > golfe

 > Short/city breaks
 > mi
 > cruises
 > golf

 > religioso1

 > residencial
 > Surf
 > enologia

 > religious1

 > residential
 > Surfing
 > wine

 > náutica
 > turismo de Saúde
 > Birdwatching
 > equestre

 > water Sports
 > health tourism
 > birdwatching
 > equestrian

attRactIons wIdened to 16 pRoducts, IncLudIng 4 to be fuRtheR deveLoped 
and 8 new ventuRes, and stRengthenIng of the maIn quaLIty-enhancement eLements
PrinciPais ProduTos a desenvolver
//main ProducTs To be develoPed

ofeRta aLaRgada a 16 pRodutos, IncLuIndo 4 a potencIaR e 8 novas 
apostas, e RefoRço dos pRIncIpaIs quaLIfIcadoRes de ofeRta

 > turismo de natureza
 > Sol e mar
 > mergulho
 > turismo aventura

 > cultura
 > gastronomia
 > Shopping
 > Nightlife

 > culture
 > gastronomy
 > Shopping
 > nightlife

 > nature tourism
 > Sun and Sea
 > Diving
 > adventure tourism

1 Produto cujo ativo âncora se encontra fora da região.
 Product whose anchor asset is outside the region.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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Centralidade
Focal point

Produtos âncora1

Anchor products1
Vetores de desenvolvimento

Development vectors

Lisboa
Lisboa

City/short breaks

//Short/city breaks

mi

//mi

cruzeiros

//cruises

 > reforçar a oferta de mi no segmento dos congressos de grandes dimensões.
 > Valorizar a oferta de cultura, Shopping, gastronomia e Nightlife.
 > Desenvolver náutica e turismo de Saúde. 

 > Strengthen mi attractions in the large-conference segment.
 > enhance cultural, Shopping, gastronomic and nightlife attractions. Develop 

water-sport and health tourism.

Cascais
Cascais

City/short breaks

//Short/city breaks

golfe

//golf
turismo residencial

//residential tourism

 > Desenvolver o turismo residencial e o turismo de Saúde.
 > Valorizar a oferta de gastronomia, Nightlife e náutica. 

 > Develop residential tourism and health tourism.
 > enhance gastronomic, nightlife and water-sport attractions.

Sintra
Sintra

City/short breaks

//Short/city breaks

golfe

//golf

turismo de aventura 

//adventure tourism 

 > Valorizar a oferta de gastronomia.
 > reforçar a oferta de turismo de aventura. 

 > enhance gastronomic attractions.
 > Strengthen adventure tourism attractions.

Arrábida
Arrábida

turismo de natureza

//nature tourism 

enologia

//wine

Sol e mar 

//Sun and Sea

 > Desenvolver a oferta de turismo de natureza.
 > Valorizar a oferta de enologia e gastronomia. 

 > Develop nature tourism attractions.
 > enhance wine and gastronomic attractions.

Arco do Tejo
Tagus Arc

turismo de natureza

//nature tourism

equestre

//equestrian

náutica

//water sports

 > Desenvolver a oferta de turismo de natureza, equestre e náutica.
 > Valorizar a oferta de Shopping (freeport). 

 > Develop nature, equestrian and water-sport attractions.
 > enhance Shopping attractions (freeport).

as centRaLIdades tÊm pRodutos ÂncoRa dIstIntos,  
o que RefoRça a sua compLementaRIdade e dIveRsIdade
the focaL poInts have dIffeRent anchoR pRoducts, whIch stRengthens theIR 
dIveRsIty and how they compLement one anotheR
ProduTos âncora Por cenTralidade
//anchor ProducTs by focal PoinT

1  três principais produtos que poderão ser complementados
 three main products that can be supplemented

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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usIng the segmentatIon modeL, the pRIoRIty maRkets to be woRked on have been 
IdentIfIed, and those wIth hIgh potentIaL have been seLected
modelo de segmenTação dos mercados emissores
//segmenTaTion model for source markeTs 

com base no modeLo de segmentação, foRam IdentIfIcados os meRcados 
pRIoRItáRIos a apRofundaR e seLecIonados os de eLevado potencIaL

Modelo de segmentação
//Segmentation model

 > identificação dos mercados 
prioritários para a região de 
lisboa, de forma a permitir a 
diferenciação da abordagem.

 > Seleção de mercados de elevado 
potencial de crescimento que 
poderão vir a ser potenciados 
de futuro com uma abordagem 
específica.

 > identification of priority markets 
for the lisboa region, in order to 
enable a differentiated approach.

 > Selection of markets with high 
growth potential that can be 
boosted in future via a targeted 
approach.

Racional //RationaleRelevância //Importance
(Dimensão e peso em Portugal)
(Scale and weight in Portugal)

Oportunidade //Opportunity
(Quota vs. acessibilidades)
(Market share v accessibility)

 > Segmentação dos mercados emissores de acordo com a 
sua relevância para a região de lisboa e para Portugal, 
permitindo identificar os mercados principais.

 > Segmentation of source markets according to their 
importance to the lisboa region and Portugal, enabling 
the main markets to be identified .

 > analysis of growth opportunities in important markets 
through the development of better accessibility.

 > identification of markets with high growth potential, 
whose direct access is currently being developed.

 > análise das oportunidades de crescimento em mercados 
relevantes através do desenvolvimento de melhores 
acessibilidades.

 > identificação de mercados de elevado potencial de 
crescimento, cujas acessibilidades diretas estão em 
desenvolvimento.

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0% 5% 10% 15%

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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Comentários //Observations

Lisboa vs Portugal 
//Lisboa vs Portugal

 > a alemanha, enquanto maior mercado 
emissor a nível mundial, tem ainda margem 
para aumentar a sua relevância.

 > espanha, dada a sua proximidade e 
performance desde 2009, tem potencial para 
voltar a ganhar maior relevância na região.

 > o mercado do brasil destaca-se pela sua 
relevância e dimensão, que dada a qualidade 
e dispersão geográfica das acessibilidades 
diretas3 pode ser ainda mais trabalhado.

 > as the largest source market in global terms, 
germany’s share of the market has room for 
improvement.

 > given its proximity and performance since 
2009, Spain has the potential to become 
more important to the region once again.

 > the brazilian market is notable for its 
importance and size, and given the quality 
and geographical spread of its direct-access 
routes3 it could be developed even further.

o meRcado espanhoL, fRancÊs, bRasILeIRo e aLemão 
destacam-se peLa sua ReLevÂncIa na RegIão de LIsboa e em poRtugaL
the spanIsh, fRench, bRazILIan and geRman maRkets aRe paRtIcuLaRLy 
ImpoRtant to the LIsboa RegIon and poRtugaL
relevância dos mercados emissores

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0% 5%

dimensão na região de lisboa [2013; m dormidas]

Peso no mercado PorTuguês [2013; % do ToTal]2

//scale in The lisboa region [2013; m overnighT sTays] 

//PercenTage of The PorTuguese markeT [2013; % of ToTal] 2
10% 15%

//imPorTance of source markeTs

mercado PrioriTários
//PrioriTy markeTs

gasTo médio 20121

//average sPend 20121

mercados a desenvolver
//markeTs To be develoPed

mercados a aProfundar
//markeTs To be furTher develoPed

mercados com abordagem global
//markeTs wiTh all-embracing aPProach

mercados TesTe
//TesT markeTs

1  figures gathered from the 2012 motives Survey; 2 relative importance based on the number of guests in 2013; 
3 number of routes operating during Summer 2014; 4 Data for benelux exclude luxembourg.

fonte //Source: turiSmo De Portugal; obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; ine; atl; ert-rl; worlDbank; rolanD berger Strategy conSultantS

1 Dados recolhidos do inquérito motivacional 2012. 2  Peso relativo calculado com base no número de hóspedes em 2013;   
3 número de rotas em vigor durante o período de Verão 2014; 4 Dados referentes ao benelux excluem o luxemburgo.

4
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Comentários //Observations

Quota de mercado vs acessibilidades
//Market share and connections

 > existe uma relação clara entre a qualidade 
das acessibilidades e a quota de mercado 
da região-mercado alemão e brasileiro têm 
ainda margem para crescer.

 > a possibilidade de a curto-prazo se 
desenvolverem rotas diretas para mercados 
de elevado potencial como o chinês, 
mexicano e colombiano justificam a 
preparação de um teste ao seu potencial.

 > there is a clear correlation between the 
quality of connections and the region’s 
market share–the german and brazilian 
markets still have room to grow.

 > the possibility of introducing direct routes to 
markets with high potential, such as china, 
mexico and colombia, in the near future 
makes preparations to test their potential 
worthwhile.

consIdeRando a quaLIdade das acessIbILIdades paRa a aLemanha  
e bRasIL, exIste potencIaL paRa aumentaR a quota de meRcado da RegIão
gIven the quaLIty of connectIons wIth geRmany and bRazIL, theRe  
Is potentIaL to IncRease the RegIon’s maRket shaRe
idenTificação de oPorTunidades esPecíficas

14

12

10

8

6

4

2

0

0% 0,5%

acessibilidades [2014; # roTas]

quoTa de mercado da região de lisboa [2013; %]

//connecTions [2014; # rouTes] 

//lisboa region’s markeT share [2013; %] 

1% 4%

//idenTificaTion of sPecific oPPorTuniTies

1 Dados recolhidos do inquérito motivacional 2012; 2 Peso relativo calculado com base no número de hóspedes em 2013;  
3 número de rotas em vigor durante o período de Verão 2014; 4 Dados referentes ao benelux excluem o luxemburgo.
1 figures gathered from the 2012 motives Survey; 2 relative importance based on the number of guests in 2013; 
3 number of routes operating during Summer 2014; 4 Data for benelux exclude luxembourg.

fonte //Source: turiSmo De Portugal; obSerVatório De turiSmo De liSboa  //liSbon touriSm obSerVatory; ine; atl; ert-rl; worlDbank; rolanD berger Strategy conSultantS

4

mercados a aProfundar
//markeTs To be furTher develoPed
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Conceito de segmentação
Segmentation concept

Países
Countries

Mercado prioritários
//Priority markets

 > mercados de excelência para o turismo na região, que preenchem 
uma ou mais das seguintes condições: 
– Peso relevante em Portugal; 
– elevada dimensão na região.

 > excelentes acessibilidades. 

 > Prime markets for tourism in the region, fulfilling one or more of the 
following conditions:
– important presence in Portugal;
– important presence in the region.

 > excellent access.

A aprofundar //To be further developed

Enfoque global //General focus 

Mercados a 
desenvolver

//Markets to be 
developed

 > mercados relevantes para o turismo da região.
 > acessibilidades devem ser melhoradas num dos seguintes aspetos: 

– horários de voo poucos adequados aos city breaks; 
– reduzida frequência. 

 > important markets for tourism in the region.
 > access should be improved for one of the following reasons:

– flight schedules poorly tailored to city breaks;
– few flights.

Novos mercados  
de teste

//New test markets

 > mercados cujas ligações aéreas a lisboa se estão a desenvolver.
 > mercados com relações comerciais crescentes com Portugal, com 

perspetivas de melhoria. 

 > market whose flight connections to lisboa are being developed.
 > markets with expanding trade links with Portugal, with the prospect of 

further growth.

de entRe o cLusteR de meRcados pRIoRItáRIos consIdeRa-se  
que o meRcado espanhoL, aLemão e bRasILeIRo devem seR maIs apRofundados
of the cLusteR of pRIoRIty maRkets, It Is feLt that the spanIsh, geRman 
and bRazILIan maRkets shouLd be deveLoped fuRtheR
TiPos de mercados emissores
//TyPes of source markeTs

espanha
//spain

reino unido
//uk

rússia
//russia

china
//china

frança
//france

eua
//usa

méxico
//mexico

itália
//italy

escandinávia
//scandinavia

colômbia
//colombia

benelux
//benelux

angola
//angola

alemanha
//germany

brasil
//brazil

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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I
 > aprofundamento do conhecimento dos mercados 

prioritários - desenvolvimento de ferramentas de 
market intelligence.

 > adequação da abordagem aos mercados 
prioritários de acordo com as aprendizagens 
obtidas no estudo aprofundado do mercado.

 > ajuste da abordagem aos restantes mercados 
enfocando nos meios de proximidade. 

a estRatégIa de comunIcação e pRomoção da RegIão assenta na dIveRsIdade 
da ofeRta e na maIoR dIfeRencIação na aboRdagem a meRcados
the RegIon’s communIcatIon and pRomotIon stRategy Is based 
on Its dIveRse attRactIons and gReateR dIffeRentIatIon of IndIvIduaL maRkets
eixos de desenvolvimenTo da esTraTégia de comunicação e Promoção
//axes for develoPing The communicaTion and PromoTion sTraTegy

Proposta de valor
//Value proposition

Marca
//Brand

 > comunicação da região de lisboa deve acentuar a 
diversidade da oferta, cuja concretização passa por um 
mosaico de experiências. 

 > communication of the lisboa region should place 
the accent on its diverse attractions, in the form of a 
mosaic of experiences.

 > improving the knowledge of priority  
markets – development of market-intelligence tools.

 > tailoring the approach to priority markets in line 
with what has been learned through in-depth 
market study.

 > tailoring the approach to other markets by focusing 
on proximity marketing.

 > lisboa deverá ser a marca base para a região, 
mantendo cascais e Sintra como marcas internacionais 
e criando marcas associadas a produtos específicos. 

 > lisboa should be the core brand for the region, with 
cascais and Sintra remaining as international brands 
and creating brands associated with specific products. 

II

III
Comunicação do conceito de Região
//Communication of the Regional concept

Meios
//Marketing Approach
 > reforço da promoção nos meios de maior 

proximidade – p.e. workshops, ações junto de to, 
press e fam trips.

 > Dinamização da comunicação online, com uma 
abordagem content marketing e alavancagem do 
potencial das redes sociais.

 > otimização do investimento em meios tradicionais. 

 > boosting promotion using proximity  
marketing – e.g. workshops, actions with travel 
operators, press and fam trips.

 > boosting online communication using a content- 
-marketing approach and leveraging the potential  
of social media.

 > optimization of investment in traditional marketing.

Maior diferenciação na 
abordagem aos mercados
//A more differentiated approach 
to markets

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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a comunIcação da RegIão de LIsboa deveRá acentuaR a sua  
dIveRsIdade - concRetIzada atRavés de um mosaIco de expeRIÊncIas
pRomotIon of the LIsboa RegIon shouLd emphasIze Its dIveRsIty – In the foRm 
of a mosaIc of expeRIences
esTraTégia de comunicação da região – mosaico de exPeriências
//PromoTional sTraTegy for The region – mosaic of exPeriences

Comentários //Observations
 > a diversidade da região deverá ser traduzida 

num mosaico de experiências que permita a 
personalização de roteiros e percursos pela 
região.

 > o mosaico de experiências deverá ser 
conjugado com as centralidades permitindo 
ao turista identificar na região a sua 
localização geográfica.

 > o mosaico deverá dar origem a conteúdos a 
comunicar através dos diferentes meios (p.e. 
através de uma aplicação móvel que permita 
personalizar roteiros).

 > the region’s diversity should be portrayed as 
a mosaic of experiences enabling itineraries 
and journeys through the region to be  
tailor-made.

 > the mosaic of experiences should be 
combined with the focal points to help 
tourists identify their location within the 
region.

 > the mosaic should give rise to content that 
can be communicated via different media 
(e.g. through a mobile app enabling tourists 
to customize their itineraries).

“Lisboa - Região resort, moderna com uma diversidade única e autenticidade associada à sua história e 
escala humana, que permite um leque alargado de múltiplas experiências ao longo de todo o ano”
//“Lisboa – Modern resort-Region whose unique diversity and authenticity stem from its history and its human scale, 
enabling a wide and varied range of experiences throughout the year”

City/short breaks 
//Short/city breaks

mi

Sol e mar 
//Sun and Sea

cruzeiros 
//cruises

Shopping Surf

equestre
//equestrian

enologia
//wine

gastronomia 
//gastronomy

náutica 
//nautical

turismo de aventura 
//adventure tourism

turismo de Saúde
//health tourism 

turismo de natureza 
//nature tourism

turismo residencial 
//residential tourism

cultura 
//culture

golfe 
//golf

Nightlife
mergulho 
//Diving Birdwatching

turismo religioso
//religious tourism 

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS



77

a RegIão deveRá teR como maRca base LIsboa, mantendo cascaIs  
e sIntRa as suas maRcas InteRnacIonaIs
LIsboa shouLd be the RegIon’s keystone bRand, wIth cascaIs and sIntRa 
RemaInIng as InteRnatIonaL bRands
modelo de marcas da região de lisboa
//brand model for The lisboa region

Marcas associadas às centralidades
//Brands associated with the focal points

Modelo de Marca
Brand model

Marcas 
internacionais  

e nacionais
//National and 
international 

brands

 > lisboa como marca internacional âncora, 
atuando como “hub turístico” para a região.

 > marca cascais mantida a nível internacional, 
alavancando no reconhecimento da costa  
do estoril. 

 > Sintra mantém o investimento na sua marca 
internacional alavancando no seu estatuto de 
património mundial da uneSco.

 > lisboa as the international anchor brand, 
serving as the region’s “tourism hub”. 

 > the cascais brand retained internationally, 
leveraged by the estoril coast’s high  
profile. 

 > Sintra to continue investing in its international 
brand, its status as a uneSco world heritage 
Site being used as leverage.

Marcas 
Nacionais

//National brands

 > a arrábida deve afirmar-se como marca a 
nível nacional - numa fase posterior, com o 
desenvolvimento da centralidade, a marca 
poderá ser enquadrada internacionalmente. 

 > o arco do tejo deve desenvolver-se enquanto 
marca a nível nacional.

 > arrábida must establish itself as a national 
brand – at a later stage, with the development 
of the focal point, the brand could be 
developed internationally. 

 > the tagus arc should be developed as a 
national brand.

Marcas 
associadas a 

produtos
//Brands associated 

with products

 > a notoriedade associada a um produto e/ou 
segmento poderá justificar a criação de uma 
marca específica (a analisar caso a caso). 

 > no caso concreto da ericeira, a associação ao 
surf deverá ser reforçada numa estratégia de 
marca específica.

 > the fame associated with a product and/or 
segment could justify the creation of a specific 
brand (to be examined case-by-case). 

 > in the case of ericeira, its association with 
surfing must be strengthened with a specific 
brand strategy.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Arco do Tejo
Tagus Arc

Arrábida

Ericeira - Surf

Lisboa

Cascais Sintra

marcas a desenvolver  //brands to develop
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pRomove-se o enfoque nos meIos maIs peRsonaLIzados e no  
canaL onLIne, compensando com uma Redução nos maIs tRadIcIonaIs
pRomotIng the focus on moRe peRsonaLIsed methods and thRough onLIne 
channeLs, compensated by the ReductIon of moRe tRadItIonaL methods
eixos de desenvolvimenTo da esTraTégia de comunicação e Promoção
//markeTing sTraTegy

 > aumento do investimento na customização aos 
mercados através de meios de proximidade: 
– assessoria mediática e Pr (media, fam, press, blogger 
trips), e desenvolvimento de roadshows e workshops; 
– ações junto de to. 

 > increase investment in market customisation through 
proximity marketing:
- media and Pr relations (media, fan, press, blogger 
trips), and development of roadshows and workshops;
- activities alongside to.
 

I
II

III
Reforço dos meios de proximidade
//Strengthen proximity marketing

Reforço do canal online
//Strengthen online promotion
 > Desenvolvimento de uma abordagem de content 

marketing: 
– Desenvolvimento de blogues específicos sobre  
a cidade; 
– Search engine optimization e online reputation 
management.

 > alavancagem do potencial associado às redes sociais: 
– Dinamização de comunidades específicas, com 
conteúdos sobre a região nas redes sociais; 
– criação de perfis da região nas principais redes sociais. 

 > Development of a content-marketing approach:
– creation of specific blogs about the city; 
– Search engine optimization and online reputation 
management.

 > leveraging of social media potential:
– encouragement of specific communities, with content 
about the region on social media;
– creation of profiles of the region on the main social 
networks.

 > redução da presença em feiras  
e certames – enfoque no mercado prioritário.

 > Desenvolvimento de pequenas campanhas 
enfocadas em segmentos de mercado específicos. 

 > reduced presence at fairs and shows – focus on 
the priority market.

 > Development of small-scale campaigns focusing 
on specific market segments.

Otimização dos meios 
tradicionais
//Optimization of traditional 
marketing

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Estratégia de Meios
//Means Strategy
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a estRatégIa de comunIcação onLIne enfoca-se  
em content maRketIng e na dInamIzação das Redes socIaIs
the onLIne communIcatIon stRategy focuses on content 
maRketIng and campaIgns on the socIaL medIa 
esTraTégia de comunicação online
//online communicaTion sTraTegy

aboRdagem 
de content maRketIng
//content-maRketIng appRoach

dInamIzação das Redes socIaIs
//campaIgns on socIaL medIa

novo sIte vIsItLIsboa
//new vIsItLIsboa websIte

 > introduzir mecanismos de 
reputation management e 
gestão de rankings para a 
região com especial enfoque 
em sites de viagens – cuja 
monitorização deverá permitir 
adequar a abordagem à 
tendências identificadas.

 > Desenvolver uma abordagem 
à blogosfera, nomeadamente 
através de blogues específicos  
sobre lisboa.

 > criação de # associados a 
lisboa e às principais atividades 
passíveis de realizar (p.e. 
#visitlisboa; #lisbonstreetart).

 > Seguir comunidades temáticas 
de interesse para os mercados 
core e dinamizá-las com 
posts associados à região e 
dinamizar a interação entre 
estas comunidades temáticas, 
os # do tema específicos para 
lisboa e o site visitLisboa.

 > comunicação do conceito de região 
tendo por base o mosaico de 
experiências, permitindo a personalização 
de roteiros.

 > indução dos utilizadores a regressar, 
através de mecanismos de dinamização 
como a disponibilização de informação 
sobre a cidade que está a ser partilhada 
nas redes sociais.

 > Divulgação da oferta da região de lisboa, 
com enfoque em eventos, monumentos, 
museus e roteiros, e a compra online das 
entradas de forma fácil.

 > communication of the “region” 
concept, based on the mosaic of 
experiences, enabling itineraries to be 
tailor-made.

 > encouragement of users to return, 
using incentive mechanisms such as 
providing information about the city 
that is being shared on the social 
media.

 > Dissemination of the lisboa region’s 
attractions, focusing on events, 
monuments, museums and itineraries, 
and easy-access online ticket sales.

 > introduction of reputation- 
-management and ranking-
-management mechanisms 
for the region, with 
particular focus on travel 
websites – the monitoring 
of which should enable 
our approach to match the 
trends identified.

 > Development of a 
blogosphere approach, by 
means of specific blogs 
about lisboa.

 > creation of # associated with 
lisboa and the main activities 
to be enjoyed (e.g. #visitlisboa; 
#lisboastreetart).

 > monitoring of theme-specific 
communities of interest to our 
core markets, campaigning 
on them with posts about 
the region, and boosting 
interaction between such 
communities, the thematic # 
that are specifically for lisboa, 
and the visitlisboa site.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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os meIos pRomocIonaIs peRsonaLIzados seRão pRIvILegIados, enquanto  
os meIos tRadIcIonaIs sofRem uma Redução de 6 p.p.
the accent wILL be on taILoR-made pRomotIon, whILe tRadItIonaL maRketIng 
Is Reduced by 6 p.p.
ProPosTa de orçamenTo Por meio Promocional
//suggesTed budgeT Per form of markeTing

rP (media
e fam TriPs)
//Pr (media 

and fam TriPs)

ações com oT
//acTiviTies 

wiTh Tos

Personalizada
//Tailor-made

Tradicional
//TradiTional

online

workshoPs/
/roadshows

maTerial 
Promocional
//PromoTional 

maTerial

ações 
Promocionais
//PromoTional 

acTiviTies

congressos
//conferences

feiras
//Trade 

fairs

online ouTros
//oTher

20% 7%8% 6% 8% 6%17% 8% 20%

aJusTe face  
ao aTual
//To be 
increased/
/reduced

fonte //Source: atl; ert; rolanD berger Strategy conSultantS
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IntRoduz-se uma nova aboRdagem dIfeRencIada poR meRcado pRIoRItáRIo, 
com base no apRofundamento do conhecImento dos mesmos
a new appRoach Is to be IntRoduced, dIffeRentIated accoRdIng  
to the pRIoRIty maRket, based on ImpRoved knowLedge of those maRkets
diferenciação da abordagem Por mercado
//differenTiaTed aPProach by markeT

Enquadramento
//Framework

Lógica do enfoque
//Focus logic

 > a atual abordagem aos principais mercados 
emissores, apesar de diferenciar o 
investimento, não tem sido muito eficaz em 
mercados prioritários para a região.

 > o aprofundamento do conhecimento 
dos mercados prioritários é chave para 
aumentar a eficácia da comunicação nesses 
mercados.

 > a diferenciação da abordagem por mercado 
permite a implementação de estratégias 
regionais customizadas ao mercado. 

 > the current approach to the main source 
markets does differentiate investment, 
but it has not been very effective in the 
region’s priority markets.

 > improving knowledge of priority markets 
is key to increasing the effectiveness of 
promotion in those markets.

 > by differentiating our approach according 
to the market, we can implement regional 
strategies tailored to that market.

seLeção dos meRcados a apRofundaR
//seLectIon of taRget maRkets

apRofundamento do conhecImento 
dos meRcados
//ImpRovement In maRket InteLLIgence

ImpLementação de uma estRatégIa 
customIzada
//IntRoductIon of a taILoR-made stRategy

seLeção dos novos meRcados a apRofundaR
//seLectIon of new taRget maRkets

 > Seleção dos mercados 
prioritários a aprofundar: 
– alemanha, brasil e 
espanha.

 > Peso do mercado.
 > Performance.
 > Potencial.

 > Selection of priority 
markets to be targeted: 
– germany, brazil and 
Spain.

 > importance of the market.
 > Performance.
 > Potential.

 > implementação de 
um esforço concertado 
de recolha de market 
intelligence sobre os 
mercados selecionados, 
nomeadamente a nível 
regional.

 > Desenho de uma 
estratégia customizada 
aos mercados 
que incorpora o 
conhecimento obtido.

 > implementação da 
estratégia e análise de 
resultados num período 
de três anos.

 > alargamento dos 
mercados prioritários 
a aprofundar a um 
novo conjunto de 
mercados de acordo 
com os critérios 
anteriores.

 > enlargement of 
priority markets to be 
targeted to include 
a new series of 
markets, in line with 
the preceding  
criteria.

 > creation of a strategy 
tailor-made for each 
market, incorporating  
the intelligence  
gathered.

 > implementation of the 
strategy and analysis of 
the results over a three 
year period.

 > launch of a  
concentrated effort 
to gather market 
intelligence on the 
selected market, at 
regional level.

I II

III IV

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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a aboRdagem pRomocIonaL nos meRcados a apRofundaR deveRá seR 
RefoRçada com um enfoque nos meIos de pRoxImIdade
the pRomotIonaL appRoach to the maRkets to be taRgeted shouLd be 
stRengthened by focusIng on pRoxImIty maRketIng

Abordagem diferenciada por mercado
//Differentiated market approach

 > aprofundamento do conhecimento dos mercados 
espanhol, alemão e brasileiro numa primeira fase, 
e alargamento faseado dos mercados prioritários 
a aprofundar selecionando a cada três anos novos 
mercados de acordo com as condições no momento.

 > adequação dos produtos e respetiva comunicação nos 
três países de acordo com as aprendizagens obtidas no 
estudo aprofundado e enfocada nas regiões com maior 
potencial em cada mercado.

 > enfoque da abordagem nos meios de maior proximidade 
com o potencial visitante: 
– realização de workshops e roadshows enfocados nos 
segmentos mais relevantes; 
– enfoque das media e fam trips nos media mais 
relevantes e dinamização dos blogues de viagens mais 
utilizados; 
– abordagem a to diferentes de acordo com a sua 
importância, com ofertas específicas tendo em conta  
as principais motivações; 
– Dinamização do canal online, com enfoque nos sites 
de viagens e redes sociais através das comunidades 
existentes sobre os temas mais relevantes – utilização 
do canal online como forma de acompanhamento das 
tendências de turismo nesses mercados.

 > manutenção dos meios mais tradicionais, como feiras e 
publicidade selecionadas. 

 > knowledge of the Spanish, german and brazilian 
markets to be improved as a first phase, followed 
by phased-in expansion of the priority markets to be 
targeted, by selecting new markets every three years,  
in line with the conditions prevailing at the time;

 > Products and how they are communicated must be 
tailored to the three countries in keeping with the 
intelligence gathered via the in-depth study, focusing  
on the regions with greatest potential in each market;

 > the approach is to focus on the marketing formats 
closest to potential visitors: 
– Staging of workshops and roadshows focusing on the 
most important segments;
– focus on media and fam trips in the most relevant 
media, and promotion on the most heavily used travel 
blogs; 
– a different approach to each to depending on its 
importance, with specific offers depending on the  
main motives;
– Stepping up online promotion, with the focus 
on travel websites and social media via existing 
communities on the most relevant subjects – the use 
of online promotion as a way of monitoring tourism 
trends in those markets.

 > continuation of more traditional marketing, such as 
selected advertising and trade fairs.

Mercados a aprofundar
//Markets to be targeted

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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nos Restantes meRcados, o enfoque deveRá seR  
na aLavancagem do canaL onLIne e aumento de açÕes de pRoxImIdade
In RemaInIng maRkets, the focus shouLd be on LeveRagIng onLIne pRomotIon 
and steppIng up pRoxImIty actIvItIes

Abordagem diferenciada por mercado
//Approach: product according to source-market type 

Restantes 
mercados prioritários 
//Remaining priority markets

 > nos restantes mercados prioritários deverá aumentar o peso das 
ações de proximidade, nomeadamente nas media, press, fam e 
bloggers trips, e na abordagem a to sempre que o mercado assim 
o justifique.

 > Dinamização do canal online, com enfoque no acompanhamento 
e trabalho junto de sites de viagens e redes sociais (enfoque nas 
comunidades).

 > esta abordagem deverá ser acompanhada por meios tradicionais, 
apesar de com um menor peso.

 > in the remaining priority markets, the level of proximity marketing 
should be increased, i.e. in the media, press, fam and blogger trips, 
and in the approach towards tos whenever the market so justifies.

 > boosting online promotion, with the focus on monitoring 
and working with travel websites and social media (focus on 
communities).

 > this approach should be accompanied by traditional marketing, 
although on a reduced scale.

Mercados a desenvolver
//Markets to be developed

 > nos mercados a desenvolver o enfoque deverá ser dado na 
dinamização do canal online - trabalho junto de sites de viagens e 
redes sociais (enfoque nas comunidades).

 > complementarmente deverá ser desenvolvida uma abordagem 
direcionada para rP e ações junto de to. 

 > in markets to be developed, the focus should be on boosting online 
promotion – working with travel websites and social media (focus 
on communities).

 > at the same time, a targeted approach should be developed for Pr 
and activities with tos.

Novos mercados de teste
//New test markets

 > mercados a testar e a monitorar a evolução dos resultados obtidos 
por um período de três anos - primeiro mercado a testar deverá 
ser o mercado chinês, com enfoque em Xangai e Pequim.

 > nos novos mercados a testar, a abordagem deve ser muito 
selectiva com um número muito limitado de ações a desenvolver, 
através de roadshows junto dos segmentos específicos a abordar.

 > alavancagem nas visitas recorrentes de representantes de 
empresas chinesas com negócios em Portugal, como fam trips. 

 > markets to test and monitor the evolution in results achieved over 
a three year period – the first to be tested should be the chinese 
market, concentrating on Shanghai and beijing.

 > in the new test markets the approach should be highly selective, 
with a very limited number of actions developed, in the form of 
roadshows aimed at specific target markets.

 > leveraging via repeat visits by representatives of chinese companies 
with business in Portugal, such as fam trips.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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no meRcado nacIonaL a aboRdagem deveRá estaR enfocada  
na pRomoção de eventos e dInamIzação do canaL onLIne
//In the natIonaL maRket, the appRoach must focus on the pRomotIon of 
events and the dynamIsatIon of onLIne channeLs.

Abordagem diferenciada por mercado
//Differentiated market approach

enfoque da abordagem promocional 
nos meios de maior proximidade 
com o potencial visitante: 
 
– Dinamização do canal online, com 
enfoque nas redes sociais através 
das comunidades existentes sobre 
os temas mais relevantes;  

– utilização do canal online como 
forma de acompanhamento das 
tendências e comunicação da 
oferta da região de lisboa; 
 
– utilização dos meios tradicionais, 
como publicidade (p.e. rádio, 
billboards, imprensa) e materiais 
promocionais, enfocados em 
eventos específicos; 
 
– garantia de cobertura assídua 
nos media mais relevantes e 
dinamização dos blogues temáticos 
mais utilizados. 

focus the promotional approach 
on means with greater 
proximity to the potential visitor:

– Dynamisation of the online 
channel, focusing on social 
media through existing 
communities on the most 
relevant topics;

– using the online channel as 
a way of following trends and 
promoting the lisboa region;

– using traditional means, 
such as advertising (e.g. 
radio, billboards, press) and 
promotional materials focusing 
on specific events;

– closely and assiduously ensure 
coverage in the most important 
media and the encouragement 
of the most used thematic blogs.

Mercado Nacional
//National Market
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em síntese, o oRçamento de pRomoção InteRnacIonaL pRIvILegIa  
os meRcados pRIoRItáRIos, pRevendo-se o RefoRço do seu InvestImento
In shoRt, the InteRnatIonaL pRomotIonaL budget taRgets pRIoRIty  
maRkets, and the pLan Is to IncRease Investment In thIs

Países 
incluídos
//counTries 

included

a disTribuir Por:
– esPanha

– alemanha
– brasil

//To be sPliT beTween:
– sPain

– germany
– brazil 

mercados core -
enfoque regional

//core markets – regional 
focus

mercados core -
enfoque global

//core markets – global 
focus

mercados  
a desenvolver

//markets to be 
developed

novos mercados
a testar

//Test markets

a disTribuir Por:
– frança, ru

– iTália, benelux
– angola

//To be sPliT beTween:
– france, uk 

– iTaly, benelux 
– angola

a disTribuir Por:
– rússia

– escandinávia
– eua

//To be sPliT beTween:
–– russia 

– scandinavia 
– usa

> china nos
Primeiros anos

//china in The firsT 
few years

Mercados core – 77%
//Core markets – 77%

fonte //Source: atl; ert; rolanD berger Strategy conSultantS

37% 40% 20% 3%



Plano de Implementação
//Implementation Plan
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a ImpLementação do pLano estRatégIco é asseguRada atRavés  
de pRogRamas tRansveRsaIs à RegIão e específIcos poR centRaLIdade
the stRategIc pLan Is to be ImpLemented by means of pRogRammes 
encompassIng the whoLe RegIon and specIfIc to each focaL poInt
TiPos de Programas esTraTégicos
//TyPes of sTraTegic Programmes

Região
Region

 > Programas de atuação que impactam a região como um todo, incluindo os principais 
eixos de desenvolvimento: 
– Promoção da região junto dos mercados emissores prioritários; 
– fomento da qualidade de serviço e aumento do investimento no setor na região; 
– Desenvolvimento de experiências multi-centralidade.

 > Programas cujo desenvolvimento requer uma atuação conjunta por parte das várias 
centralidades como no desenvolvimento de experiências multi-centralidade.

 > Performance programmes that impact on the whole region, including the main 
development axes: 
– promoting the region in priority source markets; 
– developing the quality of service and increasing investment in the sector within the 
region; 
– Development of multi-focal point activities.

 > Programmes whose development require joint actuation by several focal points, as with 
the development of multi-focal point activities.

Centralidade
Focal Point

 > Programas de atuação específica para cada centralidade, que visam desenvolver ou 
reforçar a oferta existente na mesma nas componentes com maior impacto na região.

 > Programas enfocados no desenvolvimento dos produtos que contribuem para a proposta 
de valor da região. 

 > Specific performance programmes for each focal point as a way of developing and 
enhancing the existing offer in those components with greatest impact on the region.

 > Programmes focusing on the development of products that contribute to the proposed 
promotion of the region.

6
57

102

5

Programas Estratégicos
//Strategic Programmes

M€ de investimento
//€57 M investment

M€ de investimento
€102 M investment

Programas Estratégicos
//Strategic Programmes

//The programmes were defined for the implementation of non-recurring activities associated 
with the Region’s Strategic Plan – not including the more operational nature activities

Os Programas foram definidos para a implementação das atividades não recorrentes associadas 
ao Plano Estratégico da Região – não inclui as atividades de natureza mais operacional

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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defInIRam-se seIs pRogRamas estRatégIcos de caRIz tRansveRsaL  
na RegIão e cInco paRa o desenvoLvImento específIco das centRaLIdades
sIx stRategIc pRogRammes have been dRawn up that encompass the entIRe 
RegIon, and fIve foR the specIfIc deveLopment of the focaL poInts

Região
Region

R1 Programa de desenvolvimento dos mercados emissores prioritários e teste
//Programme for developing priority and test source markets 

R2
Programa de promoção da região
//Programme for promoting the region

R3
Programa de desenvolvimento da promoção online
//Programme for developing online promotion

R4
Programa de melhoria da informação e da qualidade de serviço na região
//Programme for improving information and quality of service in the region

R5
Programa de captação de investimento para o setor do turismo
//Programme for attracting investment to the tourism sector

R6  Programa de desenvolvimento de experiências multi-centralidade
//Programme for developing multi-focal-point experiences

Centralidades
Focal Point

C1
Programa de desenvolvimento da centralidade de lisboa
//Development programme for the lisboa focal point

C2
Programa de desenvolvimento da centralidade de cascais
//Development programme for the cascais focal point

C3
Programa de desenvolvimento da centralidade de Sintra
//Development programme for the Sintra focal point

C4
Programa de desenvolvimento da centralidade da arrábida
//Development programme for the arrábida focal point

C5
Programa de desenvolvimento da centralidade do arco do tejo
//Development programme for the tagus arc focal point

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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o pRImeIRo pRogRama da RegIão enfoca-se no desenvoLvImento dos 
meRcados emIssoRes pRIoRItáRIos (com aboRdagem RegIonaL) e de teste
the fIRst RegIonaL pRogRamme focuses on deveLopIng the pRIoRIty souRce 
maRkets (usIng a RegIonaL appRoach) and test maRkets

Programa de desenvolvimento dos mercados emissores prioritários e teste
//Programme for developing priority and test source marketsR1

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto
//Planned 
timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Mercados core  
e abordagem 

regional
//Core markets and 
regional approach

 > implementação de uma abordagem regional específica com base 
num conhecimento aprofundado dos três mercados considerados 
prioritários – espanha, alemanha e brasil: 
– aprofundamento do conhecimento e do market intelligence 
associado aos três mercados de abordagem regional; 
– Detalhe e lançamento da abordagem por região de cada mercado 
prioritário – seleção dos principais meios a enfocar, estratégia de 
comunicação a adoptar, …

 > Seleção faseada dos vários mercados emissores prioritários para uma 
abordagem mais aprofundada (p.e. frança e reino unido).

 > launch of a specific regional approach based on in-depth 
knowledge of the three markets deemed a priority – Spain, 
germany and brazil: 
– improvement in knowledge and market intelligence 
concerning the three markets subject to the regional approach; 
– Detailing and launch of the regional approach in each 
priority market – selection of the main marketing formats to be 
focused upon, the communication strategy to be followed, ...

 > Phased selection of various priority source markets to be 
targeted (e.g. france and uk).

2015

2015-2017

2017-2019

18,1 M€ 1

Mercados teste
//Test markets

 > Desenvolvimento de mercados com elevado potencial associado  
ao desenvolvimento esperado das acessibilidades: 
– Preparação e lançamento de uma abordagem teste ao  
mercado chinês; 
– Seleção do próximo mercado de teste a lançar de acordo com o 
desenvolvimento das acessibilidades planeadas nomeadamente o 
méxico e colômbia (a avaliar).

 > Development of markets with high potential thanks to the 
expected improvement in access routes: 
– Preparation and launch of a test approach to the  
chinese market; 
– Selection of the next test market, to be launched as planned 
access routes are opened – mexico and colombia in particular 
should be assessed.

2015-2017

2017-2019 1,5 M€ 1

Total 19,6 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

1 exclui promoção online  //excludes online promotion
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o segundo pRogRama da RegIão pRomove o desenvoLvImento  
da pRomoção InteRnacIonaL da RegIão, nos Restantes meRcados
the second RegIonaL pRogRamme deveLops the RegIon’s InteRnatIonaL 
pRomotIon In the RemaInIng maRkets

Programa de promoção da Região
//Programme for promoting the RegionR2

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto
//Planned 
timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Promoção 
personalizada

//Tailor-made 
promotion

 > implementação de uma estratégia de 
promoção personalizada, enfocada em 
meios de maior proximidade com os 
principais stakeholders nos restantes 
mercados emissores (não incluídos no 
Programa r1; incluindo o nacional): 
– enfoque no desenvolvimento de relações 
com os opinion makers chave; 
– enfoque no desenvolvimento de relações 
com os principais canais de distribuição.

 > launch of a tailor-made promotional 
strategy focusing on proximity 
marketing, aimed at the main 
stakeholders in the remaining source 
markets (not included in Programme 
r1; including the national):
– focus on developing relationships 
with key opinion-makers;
– focus on developing relationships 
with the main distribution channels.

2015-2019 16,8 M€ 1

Promoção 
tradicional
//Traditional 
promotion

 > ajustamento do investimento em promoção 
tradicional nos restantes mercados 
emissores (não incluídos no Programa r1; 
incluindo o nacional): 
– aumento do investimento em promoção 
de congressos, de forma a fomentar o 
posicionamento da região no segmento de 
mi; 
– redução do investimento em feiras e 
ações promocionais.

 > adjustment of investment in 
traditional promotion in the remaining 
source markets (not included in 
Programme r1; including the 
national):
– increased investment in promoting 
conferences, in order to boost the 
region’s position in the mi segment;
– reduced investment in trade fairs 
and promotional activities.

2015-2019  12,6 M€ 1

Total 29,4 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

1 exclui promoção nos mercados core, abordagem regional, teste e a promoção online  
//excludes promotion in core markets, the regional and test approach, and online promotion
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o teRceIRo pRogRama da RegIão tem como objetIvo o aLInhamento  
da estRatégIa de comunIcação onLIne com a nova vIsão paRa a RegIão
the thIRd RegIonaL pRogRamme aIms at aLIgnIng the onLIne communIcatIon 
stRategy wIth the new vIsIon foR the RegIon

Programa de desenvolvimento da promoção online
//Programme for developing online promotionR3

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto

//Planned timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Dinamização  
do canal online
//Boosting online 

promotion

 > Desenvolvimento de uma estratégia de 
dinamização do canal online, através 
de sites de viagens e redes sociais 
alinhada com a visão para a região: 
– utilização de sites de viagens e 
comunidades temáticas existentes 
alinhadas com os principais produtos 
da região; 
– utilização de «canais oficiais» nas 
principais redes sociais (p.e. instagram; 
twitter; facebook).

 > Development of a strategy for 
boosting online promotion, via 
travel websites and social media, in 
line with the vision for the region:
– use of existing travel websites and 
thematic communities aligned with 
the region’s main products;
– use of “official channels” on the 
main social media (e.g. instagram; 
twitter; facebook).

2015-2019 2,8 M€

Site 

 > adequação do site visitLisboa à visão 
de região introduzida pelo Plano 
estratégico 2015-2019: 
– alargamento dos conteúdos 
disponibilizados no site à região de 
lisboa de forma integrada; 
– introdução de links aos sites turísticos 
da região; 
– introdução no site visitLisboa de uma 
maior interatividade com o visitante 
e com as redes sociais, permitindo 
a partilha de experiências da região 
lisboa.

 > adaptation of the visitlisboa 
website to the vision for the region 
introduced by the 2015-2019  
Strategic Plan:
– expansion of content provided 
on the website to incorporate the 
entire lisboa region;
– inclusion of links to the region’s 
tourism websites;
– improved interactivity with visitors 
and social media on the visitLisboa 
website, enabling experiences about 
the lisboa region to be shared.

2015 0,7 M€

Total 3,5 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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o quaRto pRogRama da RegIão enfoca-se na meLhoRIa da InfoRmação  
e da quaLIdade de seRvIço no setoR do tuRIsmo da RegIão
the fouRth RegIonaL pRogRamme focuses on ImpRovIng InfoRmatIon and 
quaLIty of seRvIce In the RegIon’s touRIsm sectoR

Programa de melhoria da informação e qualidade de serviço na Região
//Programme for improving information and quality of service in the RegionR4

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto
//Planned 
timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Informação 
turística
//Tourist 

information

 > modernização da rede de postos de turismo da região geridos pela 
atl e ert, garantido a qualidade das instalações e uniformização dos 
serviços prestados (informação e venda).

 > alinhamento da informação disponibilizada nos postos de turísmo.

 > modernisation of the region’s network of tourist information offices run by atl 
and ert, ensuring that the premises are high-quality and provide a uniform 
service (information and sales).

 > harmonisation of the information provided by tourist information offices.

2015-2019 1,3 M€

Estatísticas 
do setor

//Sector 
statistics

 > Desenvolvimento de estatísticas sistemáticas (permitindo medir  
o impacto do turismo) 
– oferta (estabelecimentos, camas) e procura (dormidas, visitantes, 
valor, taxas de ocupação) de alojamento local nos diferentes concelhos 
da região de lisboa; 
– impacto por mercado em atividades conexas – p.e. comércio; cultura.

 > Development of systematic statistics (allowing the measurement of the impact 
of tourism). 
– supply (establishments, beds) and demand (overnight stays, visitors, value, 
occupation rates) of local accommodation in the different boroughs in the lisboa 
region; 
– impact on market related activities – e.g. trade; culture.

2015-2019 0,2 M€

Qualidade 
do serviço
//Quality of 

service

 > Desenvolvimento faseado de um programa que permita o alinhamento 
da qualidade de serviço na região, através da qualificação das entidades 
a atuar no setor como a restauração, hotelaria ou operadores turísticos: 
– Segmentação da oferta existente na região de acordo com a 
qualidade; 
– Desenvolvimento de ferramentas para premiar as entidades 
qualificadas; 
– Desenvolvimento de programas de formação específicos.

 > Phased development of a programme that will allow the harmonisation of the 
quality of service in the region through the classification of bodies operating in 
the sector, including restaurants, hotels and tourist operators:
– Segmentation of the existing supply in the region according to quality;
– Development of the tools with which to reward qualified bodies;
– Development of specific training programmes.

2015-2019 1,0 M€

Excelência 
na Região

//Excellence in 
the Region

 > Desenvolvimento de uma estratégia que vise o aumento do número  
de empresas do setor do turismo da região nos rankings de referência 
do setor.

 > identificação dos parceiros e pessoas-chave a envolver no projeto.

 > Development of a strategy aimed at increasing the number of companies in the 
region’s tourism sector that achieve the sector’s highest rankings;

 > identification of partners and key individuals to be involved in the project. 2015-2019  0,3 M€

Total 2,8 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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o quInto pRogRama da RegIão pRevÊ o desenvoLvImento  
de uma atuação sIstemátIca paRa a atRação de InvestImento
the fIfth RegIonaL pRogRamme wILL deveLop systematIc actIons 
to attRact Investment

Programa de captação de investimento para o setor do turismo
//Programme for attracting investment to the tourism sectorR5

Descrição
//Description

Calendário Previsto
//Planned timetable

Investimento  
Previsto 15-19

//Anticipated Investment 15-19

Mapeamento de 
ativos potenciais

//Mapping of potential 
assets

 > mapeamento e caraterização dos 
ativos com potencial para o setor  
do turismo na região de lisboa: 
– criação de uma base de dados 
com os principais ativos na região 
com potencial de desenvolvimento 
turístico; 
– Disponibilização de informação 
sobre os ativos existentes na região 
a potenciais investidores.

 > mapping and breakdown of 
the assets with potential for 
the tourism sector in the lisboa 
region:
– creation of a database of the 
region’s main assets with potential 
to be developed for tourism;
– Provision of information on 
existing assets in the region and 
potential investors.

2015-2019 - 1

Iniciativas  
de captação

//Investment initiatives

 > lançamento de iniciativas de captação 
de investimentos privados para o setor 
na região, através de uma abordagem 
estruturada e adequada a necessidades 
concretas de potenciais investidores: 
– identificação dos principais players no 
setor e das suas necessidades; 
– Preparação e lançamento de 
roadshows para apresentar as 
oportunidades existentes.

 > launch of initiatives to attract 
private investment to the sector 
in the region, via a structured 
approach tailored to the specific 
needs of potential investors:
– identification of the sector’s 
main players and their needs;
– Preparation and launch of 
roadshows to present existing 
opportunities.

2015-2019 0,3 M€

Total 0,3 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

1 não se prevê a necessidade de investimento adicional específico para a concretização do Programa - a implementar pela equipa atual da ert-rl  
//we do not anticipate the need for additional specific spending to realise the programme – implementation by the current ert-rl team.
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o sexto pRogRama da RegIão pRevÊ o desenvoLvImento  
das expeRIÊncIas muLtI-centRaLIdade (conceIto IntegRadoR)
the sIxth RegIonaL pRogRamme wILL deveLop muLtI-focaL-poInt 
expeRIments (aLL-embRacIng concept)

Programa de desenvolvimento de experiências multi-centralidade
//Programme for developing multi-focal-point experiencesR6

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto

//Planned timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Passes

 > introdução de experiências multi- 
-centralidade tendo por base o acesso a 
equipamentos diferentes e complementares 
na região com base num passe único, 
sendo aplicável a produtos como: 
– golfe: “Passe golfe”; 
– náutica: “Passe náutica”; 
– Surf: “Passe Surf”; 
– cultura: “Palácios de Sintra e mafra”; 
– enologia: “rota de vinhos da região de 
lisboa”.

 > introduction of multi-focal-point 
experiences, based on access to 
different complementary facilities 
in the region through the use of a 
single pass, usable for such products 
as: 
– golf: “golf Pass”;
– water Sports: “water Sports Pass”;
– Surfing: “Surf Pass”;
– culture: “Sintra and mafra palaces”;
– wine: “lisboa region wine route”.

2015-2019 0,4 M€

“Lisbon Stories”

 > Desenvolvimento de roteiros temáticos 
tendo por base os locais de interesse 
chave, contando a sua história  
e curiosidades de forma simples  
e interessante – “lisbon Stories”: 
– a desenvolver nas três marcas 
internacionais da região de forma  
faseada – lisboa seguida de cascais e Sintra; 
– experiência que deve ser suportada 
através de uma aplicação móvel, do novo 
site visitLisboa e de sinalética específica.

 > Development of thematic itineraries 
based on key local places of interest, 
explaining their history and curious 
facts in a simple and interesting way– 
– “lisbon Stories”:
– to be phased into the region’s three 
international brands – lisboa followed 
by cascais and Sintra;
– this experience should be supported 
by a mobile app, the new visitLisboa 
website and specific signposting.

2015-2019 1,2 M€

Total 1,6 M€
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em LIsboa, o pRogRama está enfocado no desenvoLvImento  
de pRodutos chave e meLhoRIa da ofeRta da “macRo-centRaLIdade”
In LIsboa, the pRogRamme focuses on deveLopIng key pRoducts and 
ImpRovIng the attRactIons of the “macRo focaL poInts”

Programa de desenvolvimento da centralidade de Lisboa
//Development programme for the Lisboa focal pointC1

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto
//Planned 
timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

MI
 > elevação de lisboa a um novo patamar no segmento de mi, com 

uma presença forte nos congressos de grandes dimensões através 
do desenvolvimento do novo centro de grandes congressos.

 > raising lisboa to a new level in the mi segment, with a strong 
presence in large conferences through the development of the 
new large conference centre.

2015-2017 57,5 M€1

Centralidades
//Focal points

 > Desenvolvimento das centralidades da macro-centralidade de lisboa: 
– oferta integrada que combina o Palácio, convento e tapada de mafra e 
a casa dos bicos com base no memorial do convento; 
– oferta temática, com base no marquês de Pombal, articulando o 
Palácio do marquês de Pombal (oeiras) com áreas chave de lisboa; 
– ofertas associadas à «Vista de lisboa» com base nos miradouros e 
cristo rei em almada; 
– ações de desenvolvimento de produto como o surf (ericeira)  
e náutica (oeiras).

 > Development of the focal points of the lisboa macro focal point:
– integrated attractions combining mafra Palace, convent and tapada 
and the casa dos bicos, based on the novel “memorial do convento”;
– thematic attractions based on the marquês de Pombal, combining 
the marquês de Pombal Palace (oeiras) with key areas of lisboa;
– attractions associated with the “lisboa Panorama” based on the 
belvederes and cristo rei Statue in almada;
– Product development activities related to surfing (ericeira) and water 
sports (oeiras).

2015-2019 1,0 M€

Micro- 
-centralidades

//Micro focal points

 > Desenvolvimento das micro-centralidades da cidade de lisboa, com 
enfoque em: 
–  Projeto de requalificação de belém - enfocado na melhoria da sua 
vivência; 
– Projeto de conversão da estação Sul Sueste - atividades  
marítimo-turísticas; 
–  continuação da requalificação da baixa – cais do Sodré/campo das 
cebolas; 
– ações de desenvolvimento de produto como a náutica, os cruzeiros e 
qualificadores de oferta como a gastronomia ou o shopping.

 > Development of the city of lisboa’s micro focal points, with 
focus on:
– the project to upgrade belém – focusing on making it more 
welcoming;
– the project to convert the South Southeast ferry terminal to  
water-based tourist activities;
– the continued upgrading of the baixa district – cais do Sodré/
campo das cebolas;
– Steps to develop products such as water sports, cruises, and 
attraction enhancers such as gastronomy and shopping.

2015-2019 40,4 M€

 Total 98,9 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

1 investimento a realizar, sendo que o fluxo de caixa necessário dependerá do modelo de financiamento
//investment required, and the cashflow necessary will depend on the funding model
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em cascaIs, o pRogRama centRa-se nos novos pRodutos  
a desenvoLveR com maIoR Impacto na RegIão
In cascaIs, the pRogRamme pRIoRItIzes new pRoducts to be deveLoped,  
wIth majoR Impact on the RegIon

Programa de desenvolvimento da centralidade de Cascais
//Development programme for the Cascais focal point

A centralidade deverá continuar a desenvolver os restantes produtos no âmbito do seu Plano Estratégico
//The focal point should continue to develop remaining products under the aegis of its strategic plan

C2

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto

//Planned timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Turismo de saúde
//Health tourism

 > Desenvolvimento da abordagem de cascais ao turismo de Saúde, 
com base em dois modelos complementares: 
– Desenvolvimento de uma oferta de turismo de Saúde com 
base na oferta de especialidades médicas em que a centralidade 
se diferencia, nomeadamente na área de ortopedia; 
– Detalhe de uma oferta complementar ao turismo de 
Saúde, enfocada na fase de recuperação do visitante e nos 
acompanhantes, que tem por base os fatores diferenciadores 
da centralidade na região – Sol e mar, natureza, cultura – e a 
sua proximidade a lisboa (optimiza o número de especialidades 
médicas a oferecer na região).

 > Development of health tourism in cascais based on two 
complementary models:
– Development of health-tourism attractions based on the 
provision of the focal point’s most highly rated medical 
specialties, such as orthopaedics;
– Detailing of attractions to supplement health tourism, focusing 
on the convalescence phase for visitors and their travelling 
companions, based on the factors that differentiate this focal 
point within the region – Sun and Sea, nature, culture – and 
its proximity to lisboa (which optimizes the number of medical 
specialties provided by the region).

2015 - 2019 -

Turismo 
Residencial

//Residential tourism

 > Promoção de cascais como principal pólo do turismo residencial 
na região, alavancando no seu posicionamento internacional, 
produtos âncora (p.e. Sol e mar, cultura), na proximidade a lisboa 
e qualidade da oferta residencial.

 > Promotion of cascais as the main centre of residential tourism 
in the region, leveraging its international profile, anchor 
products (e.g. Sun and Sea, culture), proximity to lisboa and its 
high-quality residential accommodation.

2015 - 2019 -

Total -
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o enfoque do pRogRama de sIntRa está no desenvoLvImento  
dos pRodutos compLementaRes à ofeRta atuaL
the focus of the sIntRa pRogRamme Is on deveLopIng pRoducts 
to suppLement the cuRRent attRactIons

Programa de desenvolvimento da centralidade de Sintra
//Development programme for the Sintra focal pointC3

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto
//Planned 
timetable

Investimento 
Previsto 15-19

//Anticipated 
Investment 15-19

Turismo de 
aventura

//Adventure 
tourism

 > Promoção de Sintra como pólo do 
turismo aventura na região, alavancando 
no seu posicionamento internacional, nas 
suas caraterísticas naturais ímpares para 
um conjunto alargado de desportos (p.e. 
escalada; pesca submarina; mountain 
biking) e na proximidade a lisboa.

 > Promotion of Sintra as an adventure-
tourism hotspot in the region, leveraging 
its international profile, its matchless 
natural features for a wide range of sports 
(e.g. climbing, underwater spearfishing, 
mountain biking) and its closeness to 
lisboa.

2015-2017 0,2 M€

Gastronomia
//Gastronomy

 > Desenvolvimento da oferta gastronómica 
tradicional da região de Sintra no centro da 
cidade, promovendo o desenvolvimento de 
restaurantes dedicados aos pratos regionais 
(p.e. leitão de negrais; marisco; peixe).

 > Development of the Sintra region’s 
traditional gastronomic attractions in the 
city centre, by encouraging the opening of 
restaurants specializing in regional dishes 
(e.g. negrais sucking pig, shellfish, fish).

2015 -

Turismo 
Residencial
//Residential 

tourism

 > Promoção do turismo residencial em 
Sintra, alavancando no seu posicionamento 
internacional, «oferta de palácios», produtos 
âncora (p.e. cultura; natureza; aventura) e 
na proximidade a lisboa.

 > Promotion of residential tourism in Sintra, 
by leveraging its international profile, 
“range of palaces”, anchor products (e.g. 
culture, nature, adventure) and closeness 
to lisboa.

2015-2017 0,2 M€

Total 0,4 M€

A centralidade deverá continuar a desenvolver os restantes produtos no âmbito do seu Plano Estratégico  
com um investimento de 1,5 M€ entre 2015 e 2019

//The focal point should continue to develop the remaining products as part of its strategic plan,  
with investment of € 1.5 M between 2015 and 2019

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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na aRRábIda, o pRogRama aLavanca nos atIvos do paRque  
natuRaL, peRmItIndo o desenvoLvImento do tuRIsmo de natuReza e da enoLogIa
In aRRábIda, the pRogRamme LeveRages the assets of the natuRaL  
paRk, enabLIng wIne and natuRe touRIsm to be deveLoped

A centralidade deverá continuar a desenvolver os restantes produtos no âmbito dos seus Planos Estratégicos (ao nível dos Concelhos)
//The focal point should continue to develop the remaining products as part of its strategic plans (at borough level)

Programa de desenvolvimento da centralidade da Arrábida
//Development programme for the Arrábida focal point C4

Descrição
//Description 

Calendário 
Previsto

//Planned timetable

Orçamento 
Estimado

//Anticipated Investment 
15-19

Turismo  
de natureza

//Nature tourism

 > Preparação e lançamento do programa de desenvolvimento 
e promoção de turismo de natureza, alavancando na beleza 
paisagística, praias, estuário e oferta gastronómica associada 
ao Parque natural da arrábida: 
– Desenvolvimento de ofertas integradas no Parque natural 
que permitam conjugar várias componentes da oferta (p.e. 
percursos no Parque natural com provas de vinho); 
– Promoção do mergulho em Sesimbra, na sequência do Plano 
de comercialização e Venda lançado, aproveitando as suas 
condições naturais e proximidade a lisboa.

 > Preparation and launch of the programme to develop and 
promote nature tourism, leveraging the beauty of the 
landscape, beaches, estuary and cuisine associated with 
the arrábida natural Park: 
– Development of integrated attractions that combine various 
elements of what the arrábida natural Park have to offer 
(e.g. hiking/rambling in the natural Park plus wine tasting); 
– Promotion of diving in Sesimbra, following on from the 
marketing and Sales Plan, taking advantage of its natural 
features and closeness to lisboa.

2015-2019  0,8 M€

Enoturismo
//Wine tourism

 > Promoção da oferta enológica da região da arrábida, 
alavancando na rota de vinhos existente e do 
desenvolvimento de serviços complementares (p.e. transporte; 
associação à gastronomia regional) que aumentem a sua 
atratividade.

 > Promotion of the arrábida region and route  
wines – leveraging the wine route that already exists – 
and encouraging the development of complementary 
services (e.g. transport, links with the region’s cuisine), 
which will enhance its attraction.

2015-2019  0,3 M€

Total 1,1 M€

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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no aRco do tejo o pRogRama centRa-se  
no tuRIsmo LIgado ao estuáRIo do tejo e na ofeRta equestRe
In the tagus aRc the pRogRamme Is centRed on touRIsm LInked 
to the tagus estuaRy and equestRIan actIvItIes

Programa de desenvolvimento da centralidade do Arco do Tejo
//Development programme for the Tagus Arc focal point C5

Descrição
//Description

Calendário 
Previsto

//Planned timetable

Orçamento 
Estimado
//Anticipated 

Investment 15-19

Turismo de natureza
//Nature tourism

 > Preparação e lançamento do programa de desenvolvimento 
e promoção de turismo de natureza, com base nos ativos 
associados ao estuário do tejo e à lezíria: 
– Desenvolvimento de ofertas integradas no estuário que 
permitam conjugar os vários ativos da região (p.e. companhia 
das lezírias e passeios no estuário).

 > Preparation and launch of the programme to develop 
and promote nature tourism, based on the assets of the 
tagus estuary and marshes:
– Development of attractions located on the estuary, 
enabling the region’s various assets to be combined 
(e.g. companhia das lezírias and boat trips on the 
estuary).

2015-2019  0,5 M€

Náutica
//Water-based activities

 > Promoção do desenvolvimento de uma oferta ligada à náutica, 
alavancando nos ativos e infraestruturas existentes na centralidade  
– p.e. embarcações tradicionais do rio tejo. 

 > Development of attractions linked to water-based activities, 
leveraging the focal point’s existing assets and infrastructure 
– e.g. traditional tagus vessels. 2015-2019 0,5 M€

Equestre
//Equestrian

 > fomento do desenvolvimento de uma oferta de turismo equestre 
que alavanque na imagem do cavalo lusitano e nos vários 
equipamentos de qualidade existentes na centralidade. 

 > Development of equestrian tourism attractions, leveraging 
the image of the lusitano horse and the various high-
quality facilities to be found in the focal point. 2015-2019 0,3 M€

Total 1,3 M€

A centralidade deverá continuar a desenvolver os restantes produtos no âmbito  dos seus Planos Estratégicos (ao nível dos Concelhos)
//The focal point should continue to develop the remaining products as part of its strategic plans (at borough level)

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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no peRíodo do pLano, peRspectIva-se um InvestImento de 55 m€ em
pRomoção, 9 m€ em pRodutos e 95 m€ em InfRaestRutuRas
duRIng the pLan peRIod we foResee an Investment of €55 m In 
pRomotIon, €9 m In pRoducts and €95 m In InfRastRuctuRes

Peso no 
invesTimenTo
ToTal [%]
//share  

of ToTal 

invesTmenT [%]

[P] - Promoção
//PromoTion 

novo centro de grandes
congressos: 57,5 m€

//new large conference 
centre: €57.5 m

[dP] - desenvolvimenTo
de ProduTo

//ProducT develoPmenT

[di] - desenvolvimenTo 
de infraesTruTuras

//infrasTrucTure 
develoPmenT 

invesTimenTo ToTal
//ToTal invesTmenT

Investimento global estimado para o período [2015-2019; M€]
//Overall estimated investment for the period [2015-2019; €M]

54,6

34% 6% 60%

9,2

94,6 158,4

fonte //Source: atl; ert; rolanD berger Strategy conSultantS
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o esfoRço de InvestImento nos pRogRamas da RegIão concentRa-se 
na pRomoção InteRnacIonaL e desenvoLvImento de pRoduto
the Investment effoRt In the RegIon pRogRammes focus 
on InteRnatIonaL pRomotIon and pRoduct deveLopment

fonte //Source: atl; ert; rolanD berger Strategy conSultantS

Evolução do investimento estimado por Programa por Centralidade [2015-2019; M€]
//Development of estimated investment by Focal Point Programme [2015-2019; €M]

R1

R2

R3

R4

R5

R6

2015 -2019

[P] [DP] [DI]

Programa de desenvolvimento dos mercados 
emissores prioritários e teste

//Programme for developing priority and test 
source markets

19,6 - -

Programa de promoção internacional da região
//Programme for promoting the region 
internationally

29,4 - -

Programa de desenvolvimento da promoção 
online

//Programme for developing online 
promotion

3,5 - -

Programa de melhoria da informação  
e qualidade de serviço na região

//Programme for improving information and 
quality of service in the region

- 2,8 -

Programa de captação de investimento  
para o setor do turismo

//Programme for attracting investment to 
the tourism sector

0,3 - -

Programa de desenvolvimento de experiências 
multi-centralidade

//Programme for developing multi-focal-
point experiences

- 1,6 -

Total dos programas da Região
//Total for the Region programmes 52,5 4,4 -
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o desenvoLvImento de InfRaestRutuRas teRá a maIoR dotação  
de InvestImento nos pRogRamas poR centRaLIdade
the deveLopment of InfRastRuctuRes wILL have the LaRgest 
shaRe of Investment In the pRogRammes by focaL poInt

fonte //Source: atl; ert; rolanD berger Strategy conSultantS

Evolução do investimento estimado por Programa por Centralidade [2015-2019; M€]
//Development of estimated investment by Focal Point [2015-2019; €M]

C1

C2

C3

C4

C5

2015 -2019

[P] [DP] [DI]

Programa de desenvolvimento  
da centralidade de lisboa
– centro de grandes congressos
– Desenvolvimento das centralidades  
e micro-centralidades

//lisboa focal point development  
programme
– large conference centre
– Development of the focal points of  
the micro focal points

2,1 2,0 94,6

- - 57,5

2,1 2,0 37,1

Programa de desenvolvimento  
da centralidade de cascais

//Development programme for the cascais 
focal point

- - 1 -

Programa de desenvolvimento 
da centralidade de Sintra

//Development programme for the Sintra 
focal point

- 0,4 -

Programa de desenvolvimento 
da centralidade da arrábida

//Development programme for the arrábida 
focal point

- 1,1 -

Programa de desenvolvimento  
da centralidade do arco do tejo

//Development programme for the tagus arc 
focal point

- 1,3 -

Total dos programas por Centralidade
//Total for the focal point programmes 2,1 4,8 94,6

1 Valores em discussão com a entidade de turismo de cascais
//budget under negotiation with entidade de turismo de cascais (cascais tourism entity)



Modelo de Governance para 
a implementação do Plano
//Governance model for 
implementing the plan
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o sucesso do pLano estRatégIco passa peLa adequação do modeLo  
de goveRnance que consIdeRe as competÊncIas atuaIs
the success of the stRategIc pLan depends on adaptIng the goveRnance 
modeL, whIch takes Into account cuRRent poweRs and ResponsIbILItIes

1

2

3

4

respeito da atribuição atual de competências das entidades com responsabilidades de 
desenvolvimento do turismo na região de lisboa que continuarão responsáveis pela 
aprovação de investimentos e alterações ao Plano.

//respect for the current allocation of powers and responsibilities to those bodies 
responsible for developing tourism in the lisboa region. they will continue to be 
responsible for approving investment and amending the plan.

alavancagem nos recursos, competências e experiência existente nas entidades de 
turismo e em particular na atl, para o desenvolvimento da oferta.

alinhamento da atribuição de responsabilidades de decisão, gestão e implementação 
de acordo com os recursos financeiros disponíveis em cada entidade.

incorporação do input e conhecimento da especificidade local existente e garantia de 
coerência com os planos de desenvolvimento turístico ao nível do município.

//leveraging the existing resources, powers, responsibilities and experience of tourism 
bodies, in particular the lisboa tourism association (atl), to develop the range of attractions.

//matching the allocation of responsibilities for decision-making, management and 
implementation to the financial resources available to each body.

//incorporating existing local knowledge and input, and providing assurance that the 
Strategic Plan dovetails with the municipality’s own tourism-development plans.

Princípios para a definição do modelo de governance
//Principles for defining the governance model

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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compLementaRmente ao papeL da eRt-RL e atL, pRopÕe-se a cRIação de um 
conseLho consuLtIvo paRa acompanhamento da ImpLementação
to compLement the RoLe of eRt-RL and atL, It Is suggested 
that a consuLtatIve boaRd be set up to oveRsee ImpLementatIon
modelo de governance da imPlemenTação do Plano esTraTégico
//governance model for imPlemenTing The sTraTegic Plan

>  gestão e implementação dos Programas das 
responsabilidades e orçamento da ert-rl: 
– Programas da região como a qualidade de 
serviço na região, informação turística  
e experiências multi-centralidade; 
– Programas de desenvolvimento das 
centralidades da arrábida e arco do tejo2.

>  management and implementation of 
programmes encompassing ert-rl’s 
responsibilities and budget:

 – regional programmes such as service 
quality in the region, tourist information and 
multi-focal-point experiences;

 – Programmes for developing the arrábida 
and tagus arc focal points2.

>  gestão e implementação dos Programas  
das competências diretas e no orçamento 
da atl: 
– Programas da região de promoção 
internacional e informação turística 
(delegação de competências na grande 
lisboa); 
– Programa de desenvolvimento da 
centralidade de lisboa e de Sintra2.

 > acompanhamento da implementação dos 
Programas visando: 
– cumprimento do plano de implementação 
definido; 
– alinhamento com os planos estratégicos 
dos vários municípios.

 > to oversee implementation of the 
programmes, with a view to:
– compliance with the implementation plan 
as set out;
– alignment with the various municipal 
authorities’ own strategic plans.

>  management and implementation of 
programmes for which atl has direct powers 
and responsibilities, and which is included 
within its budget: 
- regional international-promotion and 
tourist-information programmes (delegation 
of powers/responsibilities in greater lisboa); 
- Programme for developing the lisboa and 
Sintra focal point2.

Gestão e implementação 
dos Programas1

//Management and 
implementation of 

programmes1 

Acompanhamento   
da implementação

//Overseeing 
implementation

Conselho Consultivo3

//Consultative Board3

1  implementação dos programas específicos de centralidades com entidades locais e orçamento para o turismo deverá ser realizada pelas mesmas; 
 implementation of focal points’ specific programmes with local bodies and the tourism budget must be carried out by those bodies;
2  De acordo com o artigo 44 dos estatutos da ert-rl; 
 in accordance with article 44 of the ert-rl corporate statutes;
3  cada centralidade elege um representante
 each focal point to appoint a representative

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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Programas da Região
//The Region’s programmes

Programas por centralidade
//Programmes by focal point 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 C1 C2 C3 C4 C 5 Engloba
//Encompasses

 > melhoria da qualidade de serviço;
 > captação de investimento;
 > experiências multi-centralidade;
 > Desenvolvimento das centralidades da 

arrábida e arco do tejo. 

 > improving the quality of service; 
 > attracting investment; 
 > multi-focal-point experiences;
 > Development of the arrábida and tagus arc 

focal points.

 > Promoção internacional;
 > melhoria da informação turística;
 > Desenvolvimento das centralidades de lisboa 

e Sintra (por delegação de competências). 

 > international promotion;
 > improved tourist information;
 > Development of the lisboa and Sintra 

focal points (by delegating powers and 
responsibilities). 

Entidade de Turismo  de Cascais
//Cascais Tourism Body 

 > Desenvolvimento da centralidade de cascais. 

 > Development of the cascais focal point.

foRam aLocadas as ResponsabILIdades peLa ImpLementação dos 
pRogRamas, de acoRdo com as competÊncIas das váRIas entIdades
ResponsIbILItIes foR ImpLementIng the pRogRammes have been aLLocated In 
LIne wIth the poweRs and ResponsIbILItIes of the vaRIous bodIes
resPonsabilidade de imPlemenTação dos Programas
//resPonsibiliTy for imPlemenTing The Programmes

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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cada pRogRama deveRá teR um gestoR ResponsáveL peLa sua  
ImpLementação – pRevÊ-se a cRIação de gRupos de tRabaLho quando se justIfIque
each pRogRamme shouLd have a manageR ResponsIbLe foR  
ImpLementIng It – the IntentIon Is to set up woRkIng gRoups wheneveR necessaRy
enablers Para a imPlemenTação dos Programas e resPecTiva relevância
//enablers To imPlemenT Programmes, and how They should funcTion

Gestor do Programa
//Programme Manager

Grupo de Trabalho
//Working GroupA B

 > introdução de um gestor por Programa, enfocado em: 
– gestão do Programa definido para a implementação do Plano 
estratégico; 
– responsabilidade pela implementação do Programa – orçamento e 
prazo; 
– coordenação de grupos de trabalho que venham a ser criados para 
temas específicos no âmbito do Programa. 

 > appointment of a manager for each programme, to focus on:
– managing the programme established for implementing the 
Strategic Plan;
– responsibility for implementing the programme – budget and 
deadline;
– coordinating working groups that may be set up for specific matters 
within the programme.

 > criação de grupos de trabalho sempre que se justifique: 
– Desenvolvimento de produtos vocacionados para nichos  
de mercado; 
– Desenvolvimento de atividades que abarcam várias  
centralidades/municípios; 
– Descentralização de decisões relativamente a  
aspetos específicos. 

 > creation of working groups whenever deemed necessary:
– to develop products aimed at market niches;
– to develop activities covering several focal points/municipal 
authorities;
– to decentralize decision-making for specific matters.

//A manager needs to be appointed to implement each specific 
programme, who will ensure it is carried through and will 

report on the progress made.

//Encouragement of greater participation by the  
region in developing specific activities  

under the Strategic Plan.

Garantir a existência de um responsável pela 
implementação de cada Programa específico que assegura 

a sua concretização e reporta avanços alcançados.

Promover uma maior participação da Região no 
desenvolvimento de atividades específicas do Plano 

Estratégico.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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cada pRogRama deveRá teR um gestoR ResponsáveL 
peLa sua ImpLementação
each pRogRamme must have a manageR ResponsIbLe 
foR ImpLementIng It

Gestor do Programa: papel, principais atividades e equipa
//Programme Manager: role, main activities and teamA

Papel principal
//Main role

Equipa
//Team

Principais atividades a desenvolver
//Main activities to be developed

 > gestão dos Programas definidos 
para a implementação do Plano 
estratégico – regionais e por 
centralidade.

 > implementação dos Programas 
definidos.

 > coordenação de grupos de 
trabalho que venham a ser criados 
para tratar temas específicos. 

 > to manage programmes for 
implementing the Strategic plan – 
regional plans and plans for each 
focal point.

 > to implement the programmes set 
out.

 > to coordinate any working groups 
that are set up to deal with 
specific matters.

 > gestor de Programa da ert-
rl1 e atl – considerando a 
atribuição de competências 
de cada entidade.

 > equipa de projeto selecionada 
de acordo com as suas 
competências pessoais para a 
implementação do Programa 
específico. 

 > ert-rl1 and atl programme 
manager – taking account 
of the powers and 
responsibilities granted to 
each body.

 > Planning team selected 
according to individual’s 
personal skills, to implement 
the specific programme.

 > gestão dos Programas definidos para a implementação  
do Plano estratégico: 
– gestão do calendário associado ao Programa; 
– gestão dos recursos disponíveis para a implementação  
(i.e. humanos e financeiros); 
– reporte do ponto de situação ao responsável pelo  
Pmo e à comissão de acompanhamento sempre que se justifique.

 > gestão de uma ação específica, que pelas suas caraterísticas justifica a sua criação;
 > implementação do Programa e das ações definidas. 

 > management of programmes set up to implement the Strategic Plan:
– management of the programme timetable;
– management of the (human and financial) resources available for 
implementation;
– to report to the manager of the Pmo and the monitoring committee whenever 
necessary.

 > management of a specific activity, whenever the creation of such an activity is 
called for.

 > implementation of the programme and specific activities.

1  implementação dos programas específicos da centralidade cascais a cargo da agência de turismo de cascais (atc)
 implementation of specific programmes for the cascais focal point is the responsibility of the cascais tourism agency (atc)
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a títuLo de exempLo apResentam-se possíveIs gRupos de tRabaLho 
enquadRados em expeRIÊncIas, nIchos e açÕes tRansveRsaIs
by way of exampLe, woRkIng gRoups mIght be set up to coveR expeRIments, 
nIches and acRoss-the-boaRd actIvItIes

Grupo de Trabalho: Racional e exemplos
//Working group: rationale and examplesB

Racional
//Rationale
 > Descentralizar as decisões 

relativamente a aspetos 
específicos.

 > Desenvolver produtos 
vocacionados para nichos de 
mercado.

 > abarcar várias  
centralidades/municípios.

 > envolver várias entidades 
(públicas e privadas). 

 > Decentralization of decision-
making for specific matters.

 > Development of products that 
target market niches.

 > coverage of several focal 
points/municipal authorities.

 > involvement of several (public 
and private) bodies.

Tipo de ações
//Type of action

Exemplo
//Example

Racional
//Rationale

Experiências  
multi-centralidade

//Multi-focal-point 
experiences

Passe Golfe
//Golf pass

 > alinhar as várias entidades envolvidas no desenvolvimento de um 
passe que permite a utilização dos vários campos de golfe da região 
com um preço único.

 > to align the various bodies involved in producing a pass that enables 
several golf courses in the region to be used for a single price.

Nichos
//Niches

Equestre
//Equestrian

 > Definir a oferta de turismo equestre mais adequada para a região, 
considerando as suas várias vertentes – p.e. formação; treino; competição. 

 > to establish the most appropriate equestrian-tourism attractions for 
the region, bearing in mind the various elements it covers – e.g. 
riding lessons; practice; competition.

Ações transversais
//Across-the-board 

activities

Melhoria da 
qualidade de serviço

//Improved quality of 
service

 > Desenvolver o programa de qualidade de serviço a implementar na 
região e o respetivo faseamento.

 > apoiar na implementação do programa. 

 > to develop the service-quality programme to be introduced into the 
region, and its phasing-in.

 > to support implementation of the programme.

fonte //Source: rolanD berger Strategy conSultantS
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