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Sunset Summit | 7-8 novembro | Pavilhão de Portugal 

 

Na Web Summit para sentir e viver o melhor do espírito 
português 

 

Dar a conhecer a gastronomia, a música, a arte, as ondas e o que de melhor 

Portugal oferece a quem o visita é a proposta do Sunset Summit, uma iniciativa 

do Turismo de Portugal no âmbito da Web Summit e que decorre a 7 e 8 de 

novembro, das 16h00 às 22h00, no Pavilhão de Portugal, no Parque das 

Nações, em Lisboa. 

 

Frankie Chavez, Mr. Mute, MGDRV e Mira un Lobo são alguns dos artistas 

convidados a atuar nos quatro espaços que compõem a Sunset Summit: 

Portuguese Waves (dedicado ao surf em Portugal, incluindo uma experiência 

3D), Portuguese Art & Music (espaço de arte urbana), Palco Principal (sob a 

pala do Pavilhão de Portugal) e Sunset Lounge. A experiência imersiva a 360º 

#CantSkipPortugal dá ainda a conhecer a arte da azulejaria portuguesa, num 

espetáculo concebido pelo ateliê O Cubo. 

 

No dia 8, a partir das 16h00, a Secretaria de Estado do Turismo e o Turismo de 

Portugal apresentam a segunda edição das iniciativas de apoio à inovação e ao 

empreendedorismo, Tourism Creative Factory e Open Kitchen Labs, numa 

mesa redonda que conta com a  participação de Sabine Flechet (Director of 

Innovation Fund - Horeca Digital GmbH, do grupo de retalho Metro) e Catarina 

Violante (fundadora da Mellow, empresa participante na primeira edição dos 

Open Kitchen Labs, que conseguiu um investimento de 3 milhões de euros). 

 

O acesso é livre a todos os portadores de Convite ou credenciados para a Web 

Summit. Quem não participa na cimeira digital tem acesso livre aos eventos 

que acontecem no Palco Principal, sob a pala do Pavilhão de Portugal.    
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Apresentação 2ªedição Tourism Creative Factory e Open Kitchen Labs 
8 de Novembro | 16h00 | Pavilhão de Portugal (Parque das Nações, Lisboa) 

 
Programa: 

16.15 | Intervenção presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo 

16.25 | Intervenção Catarina Violante, fundadora Mellow 

16.35 | Intervenção Sabine Flechet - Director of Innovation Fund - Horeca Digital GmbH du 

grupo de retalho Metro 

16.45 | Intervenção Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho 

 

 
Sobre o Turismo de Portugal 
Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Agrega numa 
única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde 
a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa. 
Info: turismodeportugal.pt 
 

6 de novembro de 2017 
 

 
Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal  
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