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1. PAÍS ANFITRIÃO 

Bem-vindo a Portugal 

O clima ameno, 3000 horas de sol por ano e 850 km de esplêndidas praias banhadas pelo 
oceano Atlântico fazem de Portugal um destino perfeito para todas as estações, a poucas horas 
de viagem de qualquer capital europeia. 

Neste país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diversidade de 
paisagens a curta distância, muitas atividades de lazer e um património cultural único, onde a tradição 
e a contemporaneidade se conjugam em harmonia.  

A gastronomia, os bons vinhos e a simpatia dos portugueses completam uma oferta de serviços 
turísticos de qualidade, seja para um fim de semana ou para umas férias mais prolongadas. 

Para mais informações sobre Portugal, consulte www.visitportugal.com 

Lisboa Região 

Lisboa é a capital de Portugal e polo duma região multifacetada que apela a diferentes gostos e 
sentidos. 

Numa cidade que foi recebendo muitas e diferentes culturas vindas de longínquas paragens ao longo 
do tempo, ainda hoje se sente um respirar de aldeia em cada bairro histórico. Podemos percorrer a 
quadrícula de ruas da Baixa pombalina que se abre ao Tejo na Praça do Comércio e, seguindo o rio, 
conhecer alguns dos lugares mais bonitos da cidade: a zona monumental de Belém com monumentos 
do Património Mundial, bairros medievais, e também zonas de lazer mais recentes ou 
contemporâneas, como o Parque das Nações ou as Docas.  

Continuando junto à foz do rio vamos perceber porque se diz que Lisboa é o centro dum vasto resort. 
Pela estrada marginal vamos conhecer praias e estâncias balneares que combinam villas e hotéis do 
início do séc. XX com marinas, esplanadas e modernos equipamentos desportivos, com particular 
destaque para o golfe e a náutica de recreio. Seguindo a costa vamos encontrar spots de surf de 
renome mundial, mas também os palácios espalhados pela paisagem cultural de Sintra, Património 
Mundial.  

Tanto a norte como o a sul da capital, a grande variedade de paisagens e património fica sempre a 
curta distância. Com praias, parques naturais, percursos culturais e alojamento para todos os gostos, é 
difícil escapar à região de Lisboa numa visita a Portugal.  

O fado é mais uma expressão portuguesa também elevada a Património Mundial. Por isso, jantar 
numa casa de fados será outra experiência a não perder. E depois ainda nos juntamos em animados 
bares e discotecas, onde festejamos com um copo a chegada de quem nos visita. 

Gastronomia   

Portugal tem uma gastronomia tão rica e variada como a sua paisagem. 

É o mar que imprime a característica mais marcante à culinária portuguesa. Saboreamos um simples 
peixe grelhado, sempre fresquíssimo, tal como o marisco que abunda em todo o litoral, e temos a 
certeza de que estamos em Portugal. Porque é aqui que se encontra o melhor peixe do mundo! Mas 

http://www.visitportugal.com/
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cataplanas, caldeiradas ou outras formas de cozinhar o nosso peixe e marisco também são escolhas 
acertadas. 

Em pratos de carne, uma sugestão de todo o país: o cozido à portuguesa mistura carnes, legumes e 
enchidos variados, cozidos de forma suculenta. Temos excelentes carnes DOP de norte a sul de 
Portugal, seja de vitela, de porco ou de cabrito. E ainda legumes e frutas que conservam o gosto de 
antigamente, alguns também com origens DOP, até porque muitos provêm de produções de tipo 
biológico.  

O azeite português, de grande qualidade, está sempre presente e integra todos os pratos incluindo as 
receitas de bacalhau (dizem que há 1001!), em que somos exímios na forma de o preparar e apreciar. 

Cada prato tem um vinho certo para companhia. É que temos vinhos em todo o país, e se o Porto tem 
fama, os tintos de mesa do Douro, do Alentejo e tantos outros não têm menos distinção. 

E os queijos! Basta referirmos o Serra, mas todos os do Centro de Portugal, do Alentejo ou dos Açores 
são deliciosos. 

Os doces, com raízes nos muitos conventos onde eram preparados, fazem-nos ainda hoje "dar graças 
aos céus". E não podemos deixar de provar um pastel de nata. Vai sempre bem com o café, que 
tomamos expresso. 

No fim brindamos com um Porto ou um Madeira, os vinhos generosos que há séculos nos representam 
em longínquas paragens. Ou então brindamos com um excelente espumante produzido em Portugal, 
assinalando assim uma refeição memorável que chefs talentosos nos proporcionam um pouco por 
todo o país. 

 

2. LOCAL DE CONFFERÊNCIA 

Localizado no centro do Estoril a dois passos do Casino, da praia e do novo Centro de Congressos, o 
Hotel Palácio Estoril é um dos mais prestigiados e emblemáticos Hotéis de Luxo da Costa de Lisboa. 
Construído em 1930 o  Palácio Estoril conjuga a elegância e o charme de um Palace Hotel,  com os 
serviços e equipamentos modernos 
Dispõe de 161 confortaveis quartos, incluindo 32 suites, totalmente remodelados . Os outros serviços 
do Hotel incluem o  Restaurante Grill Four Seasons, o Reastaurante Terraço Bougainvillea, o Bar 
Estoril, nove salas de reunião com capacidade até 500 pessoas, “business centre” e amplo jardim com 
piscina e snack bar.  Em ligação com o Hotel está também o recém aberto Estoril Wellness Center, 
composto pelas Termas do Estoril e o Banyan Tree Spa. 
Localizado apenas a 1 km do Hotel, encontra-se o Golfe do Estoril, propriedade do Hotel Palácio, 
dispõe de 18 mais 9 buracos, um confortável Club House, Restaurante, dois Bares, Piscina e Driving 
Range.  Os hóspedes do Hotel Palácio têm condições preferênciais no Golfe do Estoril 
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PALACIO ESTORIL HOTEL, GOLF & SPA 

Rua Particular 
2769-504 Estoril  
Portugal  
Tel. (351) 214 648 000 Fax (351) 214 684 867 
Email: info@hotelestorilpalacio.pt 
Website: www.palacioestorilhotel.com  

3. SALA DE CONFERÊNCIA - SALÃO ATLÂNTICO 

O maior Salão do Hotel Palácio, com capacidade para 400 pessoas em banquete e 500 pessoas em 
reunião ( plateia ) tem sido desde sempre palco de reuniões, conferências e outros eventos de grande 
importância nacional e internacional. 

A sua decoração extraordinariamente atraente e a abundante luz natural que o invade através das 
largas janelas viradas para o jardim, fazem deste salão o espaço ideal para conferências, reuniões, 
banquetes ou recepções com um elevado número de participantes, sendo também utilizado para o 
lançamento de novos produtos. 

4. INSCRIÇÃO  

Os participantes deverão preencher o formulário de inscrição em anexo e enviar ao Isabel.almeida@ 
turismodeportugal.pt até 23 de Novembro de 2013. Uma vez no local, a pasta com crachá de 
identificação e informações será distribuída aos participantes no Registration Desk na segunda-feira, 
dia 2 de Dezembro, das 15:00-18:00 hrs e na terça-feira, dia 03 de dezembro das 08:00-12:30. 

5. ALOJAMENTO 

Os participantes à 3 ª Conferência Internacional da OMT sobre Turismo e da Media têm a opção de 
escolher entre os seguintes hotéis: 
 

1. Palacio Estoril Hotel, Golf & Spa - www.palacioestorilhotel.com 
2. Hotel Vila Galé Estoril - www.vilagale.pt 
3. Hotel Sana Estoril - www.estoril.sanahotels.com/ 

 
Hotel Room type Rates (EUR) 

Palacio Estoril Hotel, Golf & Spa 

www.palacioestorilhotel.com 
 

Single  110,00€ 

Double/Twin 110,00€ 

Superior Double 130,00€ 

Superior Deluxe 160,00€ 

Palácio Deluxe Suite 300,00€ 

Hotel Vila Galé Estoril 
www.vilagale.pt 

Single 54,00€ 

Double/Twin 63,00€ 

Hotel Sana Estoril 
www.estoril.sanahotels.com/ 

Single 45,00€ 

Double/Twin 50,00€ 

mailto:Isabel.almeida@%20turismodeportugal.pt
mailto:Isabel.almeida@%20turismodeportugal.pt
http://www.palacioestorilhotel.com/
http://www.vilagale.pt/
http://www.estoril.sanahotels.com/
http://www.palacioestorilhotel.com/
http://www.vilagale.pt/
http://www.estoril.sanahotels.com/
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Observações: 
 
- As cotações acima são indicadas são por quarto e por noite, incluindo todos os impostos e pequeno-
almoço 
- Após a confirmação do seu registo, receberá um formulário do hotel escolhido para preencher a 
reserva Hotel 
 
 
6. TRANSPORTE 

Vai ser posto em prática um serviço de shuttle para os participantes, do aeroporto para o local e hotéis 
e vice-versa. 
Mais informações serão dadas em breve sobre a organização do serviço de shuttle 
http://www2.unwto.org/en/Tourismandthemedia. 

 

7. EVENTOS 

Segunda-feira, 2 Dezembro 2013 

19:00 - 21:00 Welcoming Reception Palacio Estoril Hotel, Golf & Spa 

Terça-feira, 3 Dezembro 2013 

16:30  Closing 

 

8. VIAGEM AO ESTORIL 

Cascais e o Estoril, na costa a norte de Lisboa, tornaram-se um dos locais mais cosmopolitas e 
turísticos de Portugal. 

O clima ameno e uma média de 260 dias sem chuva por ano foi com certeza um motivo forte para 
esse facto e para as famílias mais abastadas do séc. XIX seguirem a casa real e aí terem as suas 
vivendas e palacetes. Vale a pena fazer o passeio e sentir ainda hoje o ambiente desses tempos. 

Costa do Estoril, tudo o que deseja ao alcance da sua mão. 

Aproveite a sua estadia na nossa Costa para desfrutar de mil sensações. 

Um litoral com praias maravilhosas para se descontrair ao sol, e tudo esquecer. Espectaculares falésias que 
levarão a sua imaginação ao outro lado do Atlântico.  Jardins, vilas e palácios fá-lo-ão sentir, parte do seu 
passado histórico rico e glamoroso onde se destaca a histórica vila de Cascais o ex-libris  da região. 

Restaurantes onde saborear excelentes peixes e mariscos.  Magníficas infra-estruturas e paraísos naturais 
para a prática dos seus desportos favoritos. E sempre, com um clima suave e uma luminosidade inigualável, 
vão tornar a sua visita memorável. 

Tão perto de si 

http://www2.unwto.org/en/Tourismandthemedia
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A Costa do Estoril está tão próxima de si como das sensações que deseja viver. A apenas 20 quilómetros de 
Lisboa e do seu Aeroporto Internacional e a cerca de 2 horas de voo das principias capitais europeias, a zona 
é igualmente servida por uma excelente rede viária. 

Seguindo a linha da costa, encontrará uma região invulgar, que começa junto à foz do Tejo e se estende desde 
a praia de Carcavelos até a praia do Guincho, no sopé da magnífica Serra de Sintra.  Fácil de percorrer, difícil 
de esquecer. 

Para mais informações: www.estoril-portugal.com 

 

a. LIGAÕÉS AÉREAS  

A TAP Portugal efectuou um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal – IP no âmbito da 
“3ª Conferência Internacional da Organização Mundial de Turismo sobre Turismo & Media ” a realizar 
no Estoril dias 2 e 3 de Dezembro de 2013, oferecendo um desconto a todos os participantes que 
efectuem a sua reserva e comprem a sua passagem exclusivamente através do website da TAP 
www.flytap.com.  

Os descontos oferecidos são os seguintes:  

- 10% em classe económica  

- 20% em classe executiva  

 

O código IT13TPCG70 foi atribuído a este evento e deverá ser mencionado aquando da reserva para 
que o desconto possa ser aplicado.  

Para efectuar a reserva os participantes devem seguir os seguintes passos:  

- Entrar no website http://www.flytap.com 

- Escolher as cidades e datas pretendidas  

- Inserir o código do evento na “caixa Código Promoção/Congresso”  

 

b. PASSAPORTES E VISTOS  

Os cidadãos da União Europeia, Andorra, Bulgária, Chipre, Islândia, Liechtenstein, Malta, Noruega, 
Roménia e Suíça necessitam apenas do bilhete de identidade para entrar em Portugal. 

Se forem menores de idade, além do bilhete de dentidade, deverão apresentar também uma 
autorização dos pais para viajar. 

Para estadas com uma duração que não ultrapasse os 90 dias, o passaporte válido por um período 
superior a três meses após o final da estada, é necessário aos visitantes provenientes de Antigua e 
Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, 
Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, Japão, 
Macedónia, Malásia, Maurícias, México, Mónaco, Montenegro, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, 
Paraguai, São Cristovão e Nevis, São Marino, Sérvia, Seychelles, Singapura, Uruguai, Vaticano, 
Venezuela e Regiões Administrativas especiais da república Popular da China em Hong Kong e Macau. 

http://www.estoril-portugal.com/
www.flytap.com
http://www.flytap.com/
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Os cidadãos provenientes de Estados não mencionados anteriormente, necessitam de visto para 
entrar em Portugal, que poderá ser solicitado ao Consulado ou Embaixada de Portugal no respetivo 
país, para estadas até um limite de 90 dias. 

Nos termos da Convenção de Aplicação dos Acordos de Schengen, os passageiros com origem ou 
destino num outro estado Schengen, entendido como voo interno, não necessitam de novo visto. 

Mais informações em:  

Pedidos de Vistos –  

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=14&l
ang=pt 

Consulados Portugueses no estrangeiro 

- http://www.secomunidades.pt/web/guest/PostosConsulares 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  

- www.sef.pt 

 

c. ADUANEIRA 

Duty and tax-free exemptions 

Franquias Aduaneiras 
PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA 
Os viajantes provenientes de países pertencentes à União Europeia, poderão transportar consigo na 
sua bagagem, mercadorias para uso pessoal que não devem exceder os seguintes limites: 
 
Produtos de tabaco: 
- 800 cigarros 
- 400 cigarrilhas (charutos com um peso máximo de 3 g/unidade) 
- 200 charutos 
- 1 kg de tabaco de fumar 
 
Bebidas alcoólicas: 
- 10 litros de bebidas destiladas e bebidas espirituosas com teor alcoólico superior a 22% vol. 
- 20 litros de bebidas destiladas e bebidas espirituosas, aperitivos que tenham por base vinho ou álcool, 
tafia, saké ou bebidas similares com um teor alcoólico igual ou inferior a 22% vol. 
- 90 litros de vinhos (dos quais, no máximo, 60 litros de espumante) 
- 110 litros de cerveja 
 
Transporte e circulação de dinheiro 
 
Os viajantes que entrem no território da União Europeia ou dele saiam transportando consigo uma 
quantia igual ou superior a 10.000 euros, devem declará-la junto das Autoridades aduaneiras, 
cumprindo assim o que está estipulado no Regulamento (CE) nº 1889/2005, em vigor desde 15 de 
junho de 2007. Esta imposição tem como objetivo apoiar os esforços da UE para travar a criminalidade 
e reforçar a segurança, combatendo o branqueamento de dinheiro, o terrorismo e outras práticas 
criminosas. 

http://www.sef.pt/
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PAÍSES TERCEIROS 
Os viajantes provenientes de países não pertencentes à União Europeia só poderão beneficiar de 
isenção do IVA e dos impostos especiais que recaiam sobre as mercadorias transportadas nas suas 
bagagens, desde que estas se destinem a uso pessoal e não excedam os seguintes limites: 
Produtos de tabaco (1): 
Cigarros - 200 unidades ou Cigarrilhas (charutos com o peso máximo de 3 gr/unidade) - 100 unidades 
ou Charutos - 50 unidades ou Tabacos de fumar - 250 gramas 
Bebidas alcoólicas (2): 
bebidas destiladas e bebidas espirituosas com teor alcoólico superior a 22% vol. - no total 1 litro 
ou bebidas destiladas e bebidas espirituosas, aperitivos que tenham por base vinho ou álcool, tafia, 
saké ou bebidas similares com um teor alcoólico igual ou inferior a 22% vol.; vinhos espumantes e 
espumosos, vinhos licorosos - no total 2 litros e vinhos tranquilos - no total 2 litros. 
Perfumes: 
50 gramas de perfume e 250 ml de águas de colónia. 
Café (1): 
500 gramas ou Extractos e essências de café - 200 gramas 
Chá: 
100 gramas ou Extractos e essências de chá - 40 gramas 
Outras mercadorias: 
Os viajantes beneficiam de isenção desde que o valor das mercadorias não exceda 175 euros, 
montante esse que será reduzido para 90 euros para os menores de 15 anos. 
(1)  Os viajantes de idade inferior a 15 anos não beneficiam de qualquer franquia relativamente a 
estes produtos. 
(2)  Os viajantes de idade inferior a 17 anos não beneficiam de qualquer franquia relativamente a 
estes produtos. 
 
Transporte e circulação de dinheiro 
Os viajantes que entrem no território da União Europeia ou dele saiam transportando consigo uma 
quantia igual ou superior a 10.000 euros, devem declará-la junto das Autoridades aduaneiras, 
cumprindo assim o que está estipulado no Regulamento (CE) nº 1889/2005, em vigor desde 15 de 
junho de 2007. Esta imposição tem como objetivo apoiar os esforços da UE para travar a criminalidade 
e reforçar a segurança, combatendo o branqueamento de dinheiro, o terrorismo e outras práticas 
criminosas. 
 
Reembolso do IVA (Tax-free) 
Os visitantes residentes em países que não pertençam à União Europeia, podem obter o reembolso do 
IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) sobre as compras efetuadas e transportadas na sua 
bagagem pessoal. Apenas os particulares podem ter acesso a este reembolso. 
 
Para obter o reembolso, o valor mínimo da compra deverá ser de 49,88 (valor líquido sem IVA), e em 
função da taxa de IVA aplicada o valor mínimo final da fatura deverá ser o seguinte: 
- € 61,35 – Taxa IVA 23% (bens em geral) 
- € 57,86 – Taxa IVA 16% (Madeira e Açores) 
- € 56,36 – Taxa IVA 13% (Vinhos) 
- € 52,87 – Taxa IVA 6% (livros, lentes…)  
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Quando efetua as suas compras deve pedir uma declaração na loja, na qual é descriminado o valor 
pago, os bens adquiridos e o montante que poderá ser reembolsado. O reembolso pode ser obtido em 
dinheiro nos principais Aeroportos europeus ou centros das principais cidades europeias, ou via cartão 
de crédito ou cheque internacional, desde que as mercadorias sejam mostradas previamente na 
alfândega. 
 
Poderá obter mais informações em: 
- Premier Tax Free - www.premiertaxfree.com - info@pt.premiertaxfree.com 
- Global Refund - www.globalrefund.com - taxfree@globalrefund.com 
- Innova Taxfree Portugal - http://www.innovataxfree.com/portugal - info@innovataxfree.com 
 
d. Saúde 

Se necessitar de assistência médica recorra ao Centro de Saúde local. 

Os Serviços de Urgência dos Hospitais devem ser utilizados apenas em situações graves 
(traumatismos sérios, intoxicações, queimaduras, enfartes, tromboses, problemas respiratórios, etc.). 

 

Em caso de acidente ou doença durante a sua visita a Portugal, os cidadãos dos 27 países da União 
Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça, têm acesso a cuidados de saúde gratuitos ou 
com custos moderados (os mesmos benefícios dos cidadãos portugueses), desde que apresentem o 
Cartão Europeu de Seguro de Doença (emitido no país de origem) e o seu passaporte ou documento 
de identificação. 

 

9. INFORMAÇÕES ÚTEIS 

a. Moeda e Câmbios 
 
Moeda 
Portugal is one of 17 European Union countries whose common official currency is the euro.  
 
Portugal faz parte do grupo de 17 países da União Europeia, em que o Euro é a moeda oficial e 
comum a todos.  
 
1 Euro divide-se em 100 Cêntimos. Para as novas moedas definiram-se oito valores faciais: 1, 2, 5, 10, 
20 e 50 Cêntimos e 1 e 2 Euros. As notas distinguem-se pela sua dimensão e cor e têm os seguintes 
valores: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 Euros.  
 
As moedas têm numa das faces desenhos comuns (face europeia) enquanto a outra face tem um 
símbolo nacional, sendo que todas as moedas de Euro podem ser utilizadas em todos os países 
aderentes, independentemente da sua face nacional. 
 
Multibanco 
Existe uma rede nacional de Caixas automáticas, identificada por MB (Multibanco), que permite o 
levantamento de numerário, 24 horas por dia. 
 
Câmbios 

mailto:info@innovataxfree.com
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O câmbio da moeda é efetuado nos bancos, que estão abertos ao público das 08h30m às 15h00m, 
durante os 5 dias úteis da semana, nas casas de câmbio e máquinas automáticas (disponíveis apenas 
para operações de venda de divisas). 
 
 
b. Cartões de crédito 
 
Em Portugal, os cartões de crédito mais utilizados são: Visa; American Express; Diners Club; 
Europay/Mastercard; JCB; Maestro.  
 
No caso de extravio ou roubo do seu cartão Visa ou Mastercard, poderá pedir ajuda através dos 
seguintes telefones:  
- Visa: Tel. 800 811 107  
- Mastercard: Tel. 800 811 272 
 
c. Clima 
O clima em Portugal varia significativamente de região para região, e é influenciado pelo relevo, 
latitude e proximidade do mar, que proporciona Invernos suaves, especialmente no Algarve. 

Nas áreas do Porto e Norte e Centro, especialmente nas zonas mais próximas de Espanha, os 
Invernos são mais frios, apesar das temperaturas serem moderadas quando comparadas com o resto 
da Europa. Regista-se alguma queda de neve, que é mais frequente na Serra da Estrela, onde se situa 
o ponto mais alto de Portugal continental (1991m) e se podem encontrar condições para a prática de 
ski.  

Os verões são quentes e secos sobretudo nas regiões do interior e no litoral o calor é moderado pela 
influência marítima. Durante o outono registam-se frequentemente dias ensolarados com temperaturas 
amenas. 

 

10. INFORMAÇÕES DE CONTATO  

UNWTO Secretariat Turismo de Portugal 

Mr. Marcelo Risi 
Senior Media Officer  
Communications & Publications 
Tel: (34) 91 5678160 
Fax: (34) 91 578219 
Email: mrisi@unwto.org 
 
Ms. Gabriele von Hagen 
Communications & Publications 
Tel: (34) 91 5678159 
Fax: (34) 91 578219 
Email: media2@unwto.org 
 

Ms Isabel de Almeida 

Project Manager 
Operations Departmrent 
Marketing & Promotion Division 
Tel: (351) 211 140 283 
Fax: (351) 211 140 833 
Email: Isabel.almeida@turismodeportugal.pt 
 

 

mailto:mrisi@unwto.org
mailto:media2@unwto.org
mailto:Isabel.almeida@turismodeportugal.pt

