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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 
DIREÇÃO MUNICIPAL DE ECONOMIA E INOVAÇÃO 

 

I. ENQUADRAMENTO 

 
 

1. VISÃO E ESTRATÉGIA DA DIREÇÃO MUNICIPAL 
 

AFIRMAR LISBOA COMO UMA DAS CIDADES MAIS COMPETITIVAS, 

INOVADORAS E CRIATIVAS DA EUROPA 

Lisboa está muito diferente do que era há apenas 10 anos atrás. É, hoje, uma cidade 

verdadeiramente global, capaz de atrair as maiores e mais competitivas empresas e 

eventos à escala mundial.  

Muito do que tem vindo a acontecer em Lisboa é o resultado de uma grande ambição, 

de uma estratégia global e federadora de múltiplos atores e que têm vindo a colocar 

a cidade de Lisboa numa trajetória de crescimento e inovação sem paralelo na sua 

história recente. 

 

2. ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS  

 

No exercício da sua atividade, compete à Direção Municipal de Economia e Inovação: 

a) Apoiar o executivo na conceção e implementação de estratégias e políticas para 

desenvolvimento económico da Cidade de Lisboa, nomeadamente através da 

captação de investimento em sectores considerados estratégicos; 

b) Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, com vista à mobilização de agentes para dinamização e captação 

de investimento e empresas; 

c) Promover e apoiar iniciativas de empreendedorismo, de criação de emprego e 

de estímulo à inovação; 
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d) Definir políticas e desenvolver ações de dinamização do comércio e economia 

locais, através de parcerias com associações empresariais ou de comerciantes 

ou outras entidades; 

e) Articular com a Associação de Turismo de Lisboa o desenvolvimento de 

atividades e políticas de promoção da cidade de Lisboa, a nível nacional e 

internacional, a fim de complementar a oferta turística na perspetiva económica; 

f) Assegurar o relacionamento e representação do Município junto dos organismos 

públicos ou outras entidades, públicas ou privadas, com intervenção nos sectores 

considerados estratégicos para a Cidade de Lisboa; 

g) Gerir e dinamizar a participação ou colaboração do Município com outras 

entidades nas atividades económicas e de inovação; 

h) Apoiar os potenciais investidores e empreendedores na cidade de Lisboa, 

prestando toda a informação necessária de forma a tornar mais céleres os 

processos; 

i) Coordenar, apoiar e implementar programas e projetos de suporte aos 

investidores e empreendedores na cidade de Lisboa, em articulação com os 

serviços municipais competentes, propondo, nomeadamente, mecanismos 

facilitadores ou a concessão de apoio para a atração dos mesmos; 

j) Assegurar a prossecução das atribuições legais do Município em matéria de 

proteção e defesa do consumidor; 

k) Assegurar o enquadramento do Lispolis – Polo Tecnológico de Lisboa na 

estratégia de economia e inovação do Município; 

l) Assegurar o acompanhamento do Hub Criativo do Beato e da AEIL – Associação 

para a Inovação e o Empreendedorismo de Lisboa na estratégia de inovação e 

empreendedorismo de Lisboa; 

m) Assegurar a prossecução da estratégia das Criativas de Lisboa, em articulação 

com a Direção Municipal de Cultura; 

n) Gerir os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais; 

o) Atribuir licenças e concessões de utilização/ocupação do espaço do domínio 

público, incluindo espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, ou de domínio 

privado com impacto no espaço público e atribuir licenças de actividades 

ruidosas de caráter permanente ou temporário; 

p) Gerir os mercados e feiras sob gestão municipal; 

q) Promover a gestão e a concretização de uma estratégia de valorização da oferta 

dos mercados municipais, feiras, equipamentos e espaços públicos sob sua 

gestão; 

r) Estabelecer e gerir contratos de mobiliário urbano publicitário e quiosques. 
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3. ORGANOGRAMA  

 
 

 

4. BALANÇO SOCIAL 
 

Contagem dos trabalhadores da DMEI:  

- Por cargo/carreira: 
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- Por género: 

 

  

 

 

 

 

- Por nível de escolaridade: 
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- Por faixa etária: 

 
 

 

 

 

II. ÁREAS ESTRATÉGICAS 
 

1. ECONOMIA DA CIDADE | INVESTIMENTO 

 

Lisboa tem boas e variadas razões para investir, destacando-se a sua situação 

geoestratégica privilegiada que a situa como porta atlântica da europa com acesso a 

500 milhões de consumidores europeus, beneficiando da vantagem de manter 

relações únicas com os países de língua portuguesa, que representam um mercado 

de 250 milhões de pessoas. 

A cidade, centro económico de uma vasta região, dispõe de recursos humanos 

qualificados, um ambiente cosmopolita e elevada qualidade de vida. 

Por outro lado, Lisboa é uma cidade com preocupações ambientais, criativa e 

empreendedora, com uma ampla oferta imobiliária, sendo também uma das cidades 

mais seguras da Europa. 
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Considerando ainda a moderna rede de infraestruturas de transportes e 

telecomunicações, muitas empresas internacionais têm instalado em Lisboa as suas 

sedes e centros de competências 

1.1 COMPROMISSO EMPRESARIAL DE SUSTENTABILIDADE  

 

Na sequência da nomeação da Câmara de Lisboa como Capital Verde 2020 e da 

responsabilidade inerente a esta nomeação, bem como no cumprimento do Acordo 

de Paris, de que a cidade de Lisboa fez parte, tornou-se por de mais evidente a 

necessidade de envolver toda a sociedade, mormente o meio Empresarial, para que 

os objetivos de sustentabilidade sejam atingidos. 

Assim, à semelhança do que foi feito para a área da Mobilidade, decidiu-se avançar 

com  o convite às Empresas e Instituições mais representativas da Cidade, para a 

assinatura do designado “ Compromisso Verde”, para que estas se comprometessem 

a determinadas medidas em prol da sustentabilidade. 

Foi feito o arranque deste projeto, em sede de reunião realizada dia 17 dez, onde se 

definiram os principais objetivos e formas de trabalho para início do projeto em 2020, 

tendo ficado a DMEI como responsável pela respetiva monitorização.  

   

 

1.2 ATRACÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS EM LISBOA 

 

O ano de 2019 veio reforçar a afirmação da capacidade de Lisboa em atrair e expandir 

a presença de um número crescente de empresas multinacionais, de diferentes 

sectores de actividade e com diferentes graus de maturidade. 

O principal destaque foi para o sector digital tendo Lisboa atraído quer empresas de 

grande dimensão, como a Talkdesk, empresa unicórnio de origem portuguesa 

avaliada em mais de mil milhões de euros, a Cloudflare, que pretende recrutar 100 

especialistas em Lisboa ou a Everis, que inicia a sua actividade em Portugal com um 

investimento de três milhões de euros e com 150 consultores, prevendo a 

contratação de igual número de profissionais no espaço de um ano e meio, quer 

startups de elevado potencial como a Vakt, empresa londrina que pretende contratar 
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60 pessoas; ao mesmo tempo que se assiste ao alargar da actividade de empresas 

já instaladas na cidade como a SKY, gigante de comunicação internacional que 

expandiu o seu centro tecnológico em Lisboa contratando 80 novos colaboradores; a 

Google, que duplicou o seu espaço, a Ericsson ou a PHC. 

Na área de serviços às empresas, Lisboa continua a afirmar a sua competitividade 

internacional, tendo assistido ao alargamento de actividade em dimensões 

significativas da KPMG e da Intelcia, multinacional de serviço ao cliente, ou como a 

Conectsys, uma líder reconhecida em serviços globais de terceirização multilingue e 

multicultural, fornecendo soluções premiadas especializadas que criam diferenciação 

competitiva significativa nas áreas da alta tecnologia, retalho, telecomunicações, 

finanças, viagens, hotelaria, jogos e entretenimento; ainda, e já na área jurídica a 

PLMJ, CMS e Cuatrecasas; a PKF na área da contabilidade; por fim, no sector 

financeiro, a AGEAS e West Tech Ventures, empresa de venture capital baseada em 

Berlim. 

 

Para além da capacidade de atracção, destaca-se o elevado dinamismo na 

constituição de empresas: em 2019 foram constituídas 7349 pessoas colectivas e 

entidades equiparadas na cidade de Lisboa, o valor mais elevado da última década, 

reforçando a tendência de crescimento que vinha sendo registada nos anos 

anteriores. Destaque-se igualmente o saldo positivo entre empresas criadas e 

dissolvidas, de mais de 5000 empresas, assinalando que são constituídas 3 entidades 

por cada entidade dissolvida. 

Realce ainda para a proporção de empresas criadas em sectores intensivos em 

tecnologia e conhecimento, que representam mais de 1/3 das empresas constituídas 

na cidade. 

 

1.3 ECONOMIA DE LISBOA EM NÚMEROS 2019 

 

Elaborada com o intuito de sistematizar e aprofundar o 

conhecimento da cidade de Lisboa e da sua região na 

perspectiva económica, na qual a cidade surge lado a lado 

com a sua área metropolitana, em Setembro de 2019 foi 

lançada a publicação Economia de Lisboa em Números 

2019 em formato digital, seguida da sua publicação em 

papel, nas versões em português e em inglês.  

Esta publicação destina-se a todos os que pretendem 

conhecer os principais indicadores económicos de Lisboa, 

e principalmente a quem pretende investir na cidade, 

criando novas empresas ou relocalizando e expandindo 

empresas existentes. De realçar que este é o 5º ano 

consecutivo desta publicação. 
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. 

 

 

1.4 INVEST LISBOA 

 

A Invest Lisboa – agência de promoção de investimentos de Lisboa foi fundada em 

2009, através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa, com o objectivo de captar investimentos, empresas 

e talentos para a cidade. Conta com o apoio da AICEP e o patrocínio da Baía do Tejo. 

 

Funções: 

-Promoção Internacional de Lisboa. 

-Apoio a Investidores, Empresas e Empreendedores de qualquer nacionalidade, 

sector ou dimensão, oferecendo serviços personalizados, confidenciais e gratuitos, 

que incluem aconselhamento, informação, contactos, e a pesquisa de instalações, 

parceiros de negócio e oportunidades de investimento. 

 Alguns indicadores do ano de 2019: 

-12 acções de Promoção Internacional (feiras e eventos); 

-362 projectos apoiados de Investidores, Empresas e Empreendedores; 

- 52 projectos implementados em Lisboa; 

-36 participações em Eventos Nacionais; 

-Produção do vídeo promocional Velocity, em parceria com a EMEL; 

- Publicação do Special Report sobre Lisboa na revista fDI Magazine, em parceria com 

a CML; 

- Publicação do Guia Hiring in Portugal (139pp), em parceria com a Landing Jobs, 

Start-up Portugal e Pessoas; 

-Facebook - 16.513 seguidores acumulados (+3%); 

-LinkedIn – 1.974 seguidores acumulados (+114%). 
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2. EMPREENDEDORISMO | LISBOA STARTUP CITY 
 

Lisboa é uma cidade empreendedora, aberta à exploração de novas 

motivações, experiências e conceitos. 

A Câmara Municipal de Lisboa tem investido na implementação de projetos e eventos 

no domínio do empreendedorismo e da criatividade, com uma forte aposta nas áreas 

do autoemprego e da inovação. Entre estes, destacam-se a criação da incubadora 

Startup Lisboa, da plataforma Made of Lisboa, de espaços como o Fablab e o Centro 

de Inovação da Mouraria e programas de apoio ao empreendedorismo como o 

Empreendedorismo Jovem, o Lisboa Empreende ou o Smart Open Lisboa e o apoio a 

pequenos e grandes eventos na área do empreendedorismo, como a Semana do 

Empreendedorismo de Lisboa ou a Web Summit. Estes projectos contribuíram para 

que Lisboa se afirmasse com um ecossistema empreendedor extremamente 

dinâmico e vibrante.  

2.1 MADE OF LISBOA 

 

 

Projeto estratégico da CML para as áreas do 

empreendedorismo e inovação, a plataforma 

Made of Lisboa tem como objetivos organizar, 

atrair, informar e ligar os atores do ecossistema 

empreendedor da capital portuguesa. 

Estão registados na plataforma Made of Lisboa mais de um milhar de utilizadores, 

incluindo-se aqui incubadoras, aceleradores, espaços de coworking, startups e 

empreendedores.  

Em 2019, reforçámos o papel de união da comunidade, tendo proporcionado a 

presença e participação de startups e outros players em eventos como a Web Summit 

e Road to Web Summit, Collision ou Semana do Empreendedorismo. 

Pela primeira vez, organizamos rotas Made of Lisboa pela cidade, abrindo as portas 

de instituições e equipamentos que diariamente contribuem para a criatividade e 

inovação na cidade. 

Durante 2019, a Made of Lisboa esteve envolvida nos eventos mais relevantes para 

a comunidade empreendedora da cidade, tendo participado ou co-organizado em 

dezenas de iniciativas. Foi sistemático o apoio em termos de comunicação – prévia, 



13 Relatório de Atividades 2019 
Direção Municipal de Economia e Inovação 

 

durante e após os eventos e iniciativas – tendo a base de seguidores aumentado de 

acordo com o investimento. 

Para além do apoio a eventos e iniciativas, a plataforma Made of Lisboa reforçou a 

presença digital: No Instagram contamos com aproximadamente 1.900 seguidores, 

sendo atualmente a rede social da Made of Lisboa com maior crescimento diário; 

Facebook estamos com 20.000 seguidores e no Twitter com aproximadamente 1.500 

seguidores. 

 

Números plataforma Made of Lisboa: 

até 1 de jan 2019 (940) até 31 de dez de 2019 (1166) 

- people: 276 total - people: 338 total 

- companies: 599 total - companies: 742 total 

- spots: 65 total - spots: 86 total 

Crescimento na ordem dos 24%. 

 

2.2 TECH CHALLENGE  

A C40, a rede de liderança climática das grandes cidade, pretende combater as 

alterações climáticas à escala das metrópoles - e Lisboa aderiu recentemente, tendo 

já assumido vários compromissos ambiciosos como o recente Novo Pacto Verde 

Global  (Global Green New Deal), reconhecendo a existência de uma emergência 

climática global. 

Lisboa está a participar na segunda edição do Women4Climate Tech Challenge , 

concurso internacional que procura soluções inovadoras, propostas por empresas ou 

equipas lideradas por mulheres, que comprovadamente reduzam o impacto 

ambiental da cidade. A proposta vencedora irá poder experimentar a solução em 

Lisboa. As inscrições abriram em outubro de 2019 e estiveram a receber candidaturas 

até ao final de janeiro de 2020, pelo que durante este ano teremos muitas novidades 

neste âmbito. 
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2.3 WOMEN 4 CLIMATE LISBOA 

Também dentro da rede C40 / Women 4 Climate, demos em 2019 os passos iniciais 

para a abertura do programa de mentoria Women 4 Climate Lisboa, que em parceria 

com a StartUp Lisboa e a Casa do Impacto irá permitir a capacitação e 

empoderamento de cerca de 20 líderes climáticas com projetos de 

empreendedorismo. Este programa desenvolver-se-á durante o ano de 2020, e 

através dele Lisboa vai juntar-se a cidades como Montreal, Sydney ou Paris. 

 

2.4 FAB LAB LISBOA 

 

Inaugurado em 2013, o Fab Lab Lisboa é o laboratório de fabricação digital e oficina 

aberta que permite o acesso a prototipagem rápida, fabrico 

personalizado e experimentação industrial. Acessível ao cidadão 

comum, um espaço de partilha de conhecimentos e experiências, 

possibilitando o acesso democrático à inovação, ao 

empreendedorismo, à descoberta e à criatividade, visando o 

desenvolvimento social e económico - a nível individual ou comunitário. 

                                                   

O seu objetivo principal é transformar 

ideias em realidade, permitindo a criação 

de novos produtos, que por sua vez 

possam potenciar a criação de emprego e 

riqueza na cidade de Lisboa. Para tal 

possui um conjunto de equipamentos e 

ferramentas tais como impressoras 3D 

cortadora laser, fresadora de grande 

formato, bancada de electrónica, entre outros. Possui também um amplo e equipado 

espaço de trabalho de design e desenvolvimento oficinal.   

Está aberto ao público gratuitamente (pagando somente os materiais utilizados) para 

experimentação e prototipagem todas as 3ª e 5ª feiras. Os restantes dias da semana 
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permitem à equipa de 5 efectivos executar a manutenção dos equipamentos, 

desenvolver projectos de impacto local com parceiros especializados, disponibilizar 

workshops regulares de aprendizagem assim como cumprir com os serviços 

administrativos necessários para a sua actividade.  

Valores referentes ao FabLab Lisboa durante o ano de 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUNG CREATORS 2019 

De entre os muitos workshops organizados pelo FABLAB durante o ano, destaca-se o 

Young Creators, programa de formação em tecnologias emergentes, destinado a 

jovens a partir dos 15 anos, onde a criatividade e a inspiração nascem da ligação 

entre ciência e tecnologia, com uma abordagem hand-on, recurso a ferramentas 

de inovação open source e a metodologias de Do It Yourself. De 8 a 12 de Abril de 
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2019 cerca de 80 participantes prototiparam e executaram projectos 

interdisciplinares desenvolvendo o pensamento critico e criativo. Os módulos foram 

orientados por formadores selecionados pelo seu trabalho nas áreas de fabricação 

digital, ciências, eletrónica, programação e materiais.  

 

2.5 LISBOA EMPREENDE 

 

As atividades desenvolvidas pelo programa Lisboa Empreende inserem-se nos 

objectivos estratégicos da DMEI, concretamente: 

OE 3 - Desenvolver e apoiar um ecossistema empreendedor que promova o emprego 

e a empregabilidade 

As ações e iniciativas levadas a cabo pelo referido programa destinam-se à promover 

e implementar estratégias para o desenvolvimento do Empreendedorismo na Cidade 

de Lisboa, reportando ao objectivo 05 do QUAR e tendo responsabilidade direta pelo 

indicador 14 (Nº Projetos apoiados pelo LISBOA EMPREENDE), mas com repercussões 

também nos indicadores 12 (N º de ações e iniciativas para a promoção e 

dinamização do Ecossistema Empreendedor) e 16 (Nº de eventos promovidos 

durante a 8ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa). 

Os números referentes ao programa até finais de 2019 são: 

Total de inscrições: + 2120 Projetos Acompanhados: 1320 Projetos Instalados: 158 

Projetos Financiados: 109 Nº Empregos: 434 Financiamento movimentado: 

2.233.715,00€ No ano de 2019 verificou-se um ligeiro aumento do número de 

inscrições que se considera decorrente das iniciativas e eventos do Lisboa 

Empreende, divulgados através das redes sociais do programa: Facebook e Linkedin. 

É de salientar que este incremento de participação é particularmente relevante em 

empreendedores estrangeiros. No âmbito da 8ª Semana do Empreendedorismo de 

Lisboa, o Lisboa Empreende foi responsável pela realização da Rota Business, na qual 

os participantes puderam conhecer “in loco” quatro estabelecimentos apoiados pelo 

programa e falar directamente com os empreendedores que encabeçaram esses 

projectos. Para além do que também foram realizadas umas “Jornadas do 

Empreendedorismo”, dedicadas ao tema “O Futuro Consciente”, que contou com 

uma agenda preenchida com exemplos de empreendedorismo social de referência 

(55+ e BlindDesign), world café, 3D mapping, mindfulness, entre outros. 

No primeiro semestre do ano e com o apoio de um consultor externo, foi realizado 

um trabalho de identificação e mapeamento dos requisitos funcionais para o 

desenvolvimento de uma plataforma de APOIO À COMUNIDADE LISBOA EMPREENDE, 

que contemple todo o processo de gestão integrada do ciclo de vida das candidaturas 
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ao programa, e também uma plataforma de acesso partilhado aos vários 

empreendedores e respectivos negócios numa rede que privilegie a comunicação, 

dinamize negócio, potencie sinergias e crie valor. No segundo semestre do ano, o 

Lisboa Empreendeu ampliou o escopo do suporte concedido aos empreendedores 

inscritos e apoiados, proporcionando “workshops de capacitação e consolidação de 

competências” a todos aqueles que estejam interessados em desenvolver “skills”, e 

usufruir de momentos de partilha de experiências e networking. Trata-se de uma 

série de 15 workshops que se irão prolongar-se pelo ano 2020, desenhados à medida 

das necessidades manifestadas pelos empreendedores e abrangendo temas 

variados, como: 

-Business process model e lean startup / Como pensar e planear um negócio; 

-Design Thinking e métodos colaborativos / Negócios centrados nas pessoas e 

métodos colaborativos; 

-Effectuation / Empreendedorismo como método, estruturação do acto de 

empreender 

-Pensamento estratégico; 

-Conhecimento de mercado; Comunicação e Marketing 

-Competências individuais: Comunicação; Networking; Liderança; Pensamento 

Sistémico; Pensamento analítico; Colaboração; Gestão de Tempo; Gestão de 

prioridades 

Para além destas atividades o Lisboa Empreende participou dos Interregional Training 

Seminars do programa europeu Speed Up, tendo sido uma das Boas Práticas 

apresentada pelo Município de Lisboa para a promoção do empreendedorismo e 

suporte inclusivo destinado a “target groups”. Foi também parceiro convidado para 

as reuniões realizadas no âmbito das temáticas do Speed Up, tendo dado contributos 

para o correspondente Action Plan. 

O Lisboa Empreende foi também uma das Boas Práticas escolhidas para serem 

publicadas na base de dados do Interreg Europe Policy Learning Platform, destinada 

à consulta dos decisores políticos a nível Europeu. Nesta medida o Lisboa Empreende 

colaborou de forma direta para o objectivo 11 do QUAR - Alargar a visibilidade e 

participação em redes ou entidades internacionais, no âmbito do empreendedorismo, 

conhecimento, inovação e sectores estratégicos, tendo contribuído para os 

indicadores 27 e 28. 
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2.6 8ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO DE LISBOA 

Ao longo dos últimos oito anos, a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a 

desenvolver uma estratégia que ambiciona transformar Lisboa numa das cidades 

mais competitivas e inovadoras da Europa. Uma das primeiras iniciativas, criada com 

o objetivo de desenvolver um sentimento de pertença e envolvimento com todos os 

atores do ecossistema empreendedor de Lisboa, foi a SEMANA DO 

EMPREENDEDORISMO DE LISBOA.  

Nas oito edições anuais concretizadas foram realizados mais de 300 eventos, 

envolvendo diversas entidades e iniciativas interligadas, promovendo a economia da 

cidade e posicionando-a a uma escala internacional. A sinergia criada entre uma 

enorme diversidade de eventos, parceiros e público é uma demonstração da energia 

e vitalidade de uma das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas 

atualmente a nível europeu, o que levou à distinção da Cidade em 2015 pelo Comité 

das Regiões com o prémio “European Entrepreneurship Region 2015”.  

A 8ª edição da SEMANA DO EMPREENDEDORISMO DE 

LISBOA foi um enorme sucesso.  

Com mais de 50 parceiros, foram promovidos 30 

eventos por toda a cidade, todos de entrada gratuita, 

onde participaram cerca de 2.000 pessoas. O tema - 

“O Trabalho no Futuro” – foi amplamente debatido, 

procurando-se perceber o impacto da tecnologia nas 

pessoas e nos espaços de trabalho, as novas 

tendências, competências e profissões e o 

consequente impacto destas mudanças na dinâmica 

das cidades, nomeadamente em Lisboa, onde se 

procura definir as prioridades estratégicas nas áreas 

do emprego e da empregabilidade. 

 

 

2.7 EMPREENDEDORISMO JOVEM 

 

Um dos eixos estratégicos do município de Lisboa, como cidade Empreendedora e 

Inovadora, assenta no desenvolvimento do ensino do empreendedorismo aos mais 

novos, pois existe a noção clara de que o empreendedorismo é uma atitude de vida 

que precisa de ser construída e desenvolvida, e é um requisito obrigatório para o 

desenvolvimento e aumento quantitativo e qualitativo de iniciativas empresariais. 

O Programa de Empreendedorismo Jovem está em curso desde o ano lectivo de 

2011/2012, tendo o protocolo de Parceria com a JA Portugal sido renovado 
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anualmente dada a avaliação positiva de todos os intervenientes, escolas, 

professores, voluntários e alunos.  

 

O crescimento do Programa no ensino básico e secundário, em qualquer das escolas 

existentes no concelho de Lisboa e o número de turmas abrangidas depende da 

disponibilidade dos professores de cada estabelecimento de ensino e dos voluntários 

inscritos, sendo que na mesma escola poderá ser implementado um ou mais 

programas de acordo com os níveis de ensino existentes na mesma. 

No ano letivo de 2018/19, participaram em programas da Junior Achievement, 270 

voluntários, que fizeram implementações em 56 escolas de Lisboa, impactando 6.036 

alunos, o correspondente a um total de 2.736 horas de voluntariado empresarial, nas 

quais estão incluídos 11 voluntários da CMLisboa. 

Para além da implementação dos programas nas escolas, a parceria com a JAP implica 

a colaboração para a realização de eventos conjuntos com a CML e as escolas, 

nomeadamente, na Semana do Empreendedorismo de Lisboa, e a disponibilização de 

técnicos da DMEI/DEEE como voluntários de educação para o empreendedorismo. 

Neste âmbito, a parceria entre a CML e a JAPortugal esteve representada na Futurália, 

de 3 a 6 de abril de 2019, com a apresentação da ideia de negócio dos alunos do 

Startup Programe que animaram o stand da CML nesta feira de educação, juntamente 

com a equipa de projeto da DMEI que divulgou o Programa de Empreendedorismo 

Jovem. 

A DMEI/DEEE representou também a CML como júri na Feira Ilimitada de Lisboa - 

Competição do Programa A Empresa da JAP - de 29 a 30 de abril de 2019, avaliando 

as ideias de negócio das mini-empresas de alunos das Escolas Secundárias de Lisboa. 

 

2.8 LISBOA INVESTMENT SUMMIT 

Teve lugar nos dias 6 e 7 de junho, na Cordoaria Nacional, o Lisbon Investment 

Summit (LIS), um evento relevante na área do empreendedorismo, organizado pela 

Beta-i em parceria com a Câmara de Lisboa, a Google e o Turismo de Portugal, entre 

outros. Participaram ao todo cerca de 1500 pessoas, com mais de 750 startups e 400 

empresas corporate, em conferências e workshops envolvendo aproximadamente 

uma centena de oradores.  

Esta iniciativa, apoiada pela CML/Made of Lisboa desde o primeiro momento, tem a 

especificidade de estar focado numa das áreas mais determinantes do sucesso de 

uma Startup, o investimento, reunindo em Lisboa investidores, empresários e 

executivos relevantes de todo o mundo. 
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2.9 ROCK IN RIO INNOVATION WEEK 

De 2 a 5 de julho, decorreu no LACS a Rock in Rio Innovation Week, com o apoio da 

CML/Made of Lisboa. Da programação constaram mais de 100 workshops e talks com 

dezenas de speakers e formadores, com o objetivo de “promover experiências de 

aprendizagem participativas, criativas e transformadoras, capazes de desenvolver 

novos modelos mentais de crescimento”. 

 A CML participou neste evento, tendo também dinamizado a participação do 

ecossistema e obtendo descontos para startups registadas na Made of Lisboa.  

2.10 SPEEDUP 

 

Em 2019 a DMEI representou o município de Lisboa no Projeto SPEED UP, do qual é 

parceira, participando em várias reuniões internacionais e promovendo a troca de 

conhecimentos, experiências e melhores práticas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de projetos inovadores e geradores de valor nas áreas da economia, 

inovação, conhecimento, empreendedorismo, empresas e emprego. 

 

 

2.11 WEB SUMMIT LISBOA 

 

A Web Summit decorreu 

entre 5 e 8 de Novembro no 

Altice Arena e na Feira 

Internacional de Lisboa (FIL), 

em Lisboa. Antes, durante e 

depois, aconteceram na 

cidade vários eventos 

paralelos, multiplicando o 

impacto da Web Summit por 

toda a cidade, ao longo de 

mais de uma semana. 

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na 

Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por um período inicial de três anos, que se 

cumpriu com a edição de 2018. Foi posteriormente anunciado outro período de mais 

10 anos, dos quais a edição 2019 foi a primeira.  

Não foi possível ainda obter da organização os números referentes à edição de 2019, 

mas as notícias que foram sendo públicas desde o início de novembro apontam para 

uma superação em relação à edição anterior, que já tinha números extremamente 

impactantes. É incontornável: a Web Summit tem sido um fator decisivo na economia 

da cidade – e antevê-se que o impacto a médio e longo prazo será ainda maior. 

https://rockinrioinnovationweek.com/programacao/
https://rockinrioinnovationweek.com/programacao/
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Considerando a importância do evento para a cidade, a CML, à semelhança do ano 

anterior, formou uma equipa com pessoas de diferentes orgânicas, com um núcleo 

central formado pela DMEI e DMC, com os inputs da Startup Lisboa e da Invest Lisboa.  

Nesta edição, o desafio foi grande: conseguir comunicar com os milhares de 

participantes na Web Summit sem recurso a meios publicitários de rua e sem 

possibilidade de acesso a MUPIS ou telas de grande formato.  

O arranque dos trabalhos, com envio de briefing a cinco agências de comunicação, 

foi feito no dia 27 de junho. O pedido foi uma proposta de campanha que, para além 

de comunicar a realização do evento e a própria cidade, comunicasse a existência do 

ecossistema empreendedor e inovador de Lisboa, tendo por base a marca “Made Of 

Lisboa”. A campanha deveria ser dirigida a dois públicos-alvo, lisboeta e estrangeiro, 

e bilingue, contemplando meios de comunicação digital e um stand para o evento. O 

conceito da campanha de comunicação escolhida este ano foi proposto pela agência 

criativa FUEL, proposta que associou a cidade de Lisboa ao empreendedorismo e 

celebrou o papel da cidade como anfitriã da Web Summit, e que em si celebra a nova 

energia e orgulho de Lisboa: 

“Com energia, com um brilho nos olhos, com a alegria de quem faz de todos os 

lugares uma festa.” 

 

O conceito “Lisboa, hub of” remete para as várias dimensões da cidade, as óbvias e 

as pérolas, que atraem e fixam em Lisboa pessoas, empresas e iniciativas que 

transformam a cidade numa multiplicidade complexa, onde todas as pessoas são 

bem-vindas e todas as boas ideias podem vingar.  

O conceito visual foi desenvolvido com um foco no caracter “&” – o & que liga os 

lados complementares de Lisboa: tradicionais & cosmopolitas; local & internacional; 

bairro & metrópole; startups & grandes empresas; & etc. 

   
 

3. CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

 

A globalização e as problemáticas de sustentabilidade económica, ambiental e social 

têm criado novos desafios às cidades, impondo a sua adaptação a uma nova 

realidade e a perceção do seu papel decisivo na competitividade das economias 

nacionais. Lisboa é já uma cidade do conhecimento e da inovação, uma capital 
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europeia extremamente recetiva às inovações tecnológicas, um local privilegiado 

para a implementação de centros de investigação e desenvolvimento e serviços 

partilhados para as multinacionais. Com o objetivo de identificar e partilhar boas 

práticas, o Município tem procurado criar e inserir-se em espaços de reflexão, partilha 

de conhecimento e experiências, para encontrar soluções criativas e inovadoras para 

os desafios, sejam eles económicos ou sociais, com o objetivo de estimular o 

crescimento e aumentar a competitividade da cidade de Lisboa. 

 3.1 STUDY IN LISBON 

O Projeto “Study in Lisbon” tem como objetivo central atrair e reter talentos, 

estudantes e investigadores, posicionando a cidade de Lisboa internacionalmente 

como um hub global nos domínios do conhecimento e da inovação. Este projeto 

integra o portal STUDY IN LISBON, que pretende assumir-se como uma plataforma 

agregadora de informação, parceiros e iniciativas, um espaço físico, o Study in Lisbon 

Lounge e uma gestão muito dinâmica das redes sociais (Facebook, Instagram e 

Twitter).  

 

O Portal Study in Lisbon (www.studyinlisbon.pt) é 

uma plataforma agregadora de informação, 

parceiros e iniciativas com o objectivo de dar a 

conhecer, a quem está fora, Lisboa enquanto 

cidade do conhecimento.  Atualmente os seus 

conteúdos dirigem-se muito especificamente a 

estudantes dos 3 ciclos do ensino superior. 

Começámos em 2019 a preparar novos conteúdos 

relativos à temática da Investigação na cidade e 

aos seus Centros de Investigação com o objectivo 

de tornar este portal mais abrangente – Study & 

Research in Lisbon, que será lançado durante o 

ano de 2020. 

 

 

O Study in Lisbon Lounge é um espaço aberto a 

todos os estudantes e investigadores internacionais 

para ajudá-los na sua chegada e durante a sua 

permanência na cidade e que conta também com a 

presença das Associações Erasmus e do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras. Está aberto diariamente e 

nele é disponibilizada uma ampla e diversificada 

gama de serviços, podendo ser tratados assuntos 

relacionados  com vistos e passaportes, alojamento, 

http://www.studyinlisbon.pt/
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abertura de contas bancárias, cursos de língua portuguesa, oportunidades de 

estágios, entre outros.   

 

Durante o ano de 2019 neste espaço deu-se continuidade, em parceria com a 

Erasmus Life Lisboa, à realização de cursos semi-intensivos de português para alunos 

internacionais, organizados pela Lisbon Language School, com condições vantajosas 

para os estudantes. 

Durante este ano passaram pelo Lounge para serem atendidos (no SEF, Associações 

Erasmus presentes e CML) ou para aceder a algum serviço promovido pelo Lounge, 

cerca de 1880 Estudantes/investigadores. 

 

 No dia 17 de Outubro realizou-se a 

habitual Recepção Oficial do Município aos 

estudantes internacionais, o STUDY IN 

LISBON WELCOME 2019. O evento foi 

organizado com a colaboração da 

Associação Erasmus Life Lisboa e com a 

Erasmus Student Network, e decorreu nos 

Paços do Concelho.  

 

Os estudantes, ao longo do dia, tiveram oportunidade de participar em várias 

actividades: visitar o FABLAb Lisboa e o CIM – Centro de Inovação da Mouraria, 

percorrer Lisboa em autocarro e a pé com paragem nos locais mais emblemáticos, 

fazer um circuito em bicicleta com o  Lisbon Bike Tour e andar de barco no Tejo no 

Yellow Boat. 

A recepção oficial teve lugar às 18:00 horas, com a presença do Sr. Vereador Miguel 

Gaspar que recebeu no Salão Nobre os cerca de 300 estudantes internacionais 

presentes. 

Depois do discurso de Boas Vindas, foi feita a já habitual foto dos estudantes com os 

eleitos na escadaria dos Paços do Concelho e servido no hall do edifício um porto de 

honra com os tradicionais pastéis de nata. Um DJ animou o evento, assim como o 

Flashmat permitiu bons momentos de recolha de fotos a que ninguém faltou. 

 

Ainda durante o ano de 2019 o projecto Study in Lisbon marcou presença nos eventos 

de recepção aos estudantes internacionais organizados pelas várias instituições do 

ensino superior. É geralmente feita uma apresentação a estes estudantes com o 

objectivo de lhes dar as boas vindas, dar a conhecer um pouco da cidade e seus 

equipamentos e informá-los acerca dos serviços que são disponibilizados no Lounge 

e que lhes podem ser úteis durante a sua estadia. 

De Janeiro a Março na abertura do 2º Semestre do ano letivo (2018-2019), estivemos 

presentes em 8 Instituições do Ensino Superior onde apresentámos a cidade e o 
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Projecto “Study in Lisbon”, não só através do merchandising que oferecemos, como 

em diversas sessões de apresentação do projecto.  Entre Agosto e Novembro, na 

abertura do 1º semestre do ano lectivo 22019-2020, marcámos presença em 10 

eventos promovidos pelas Instituições, com uma participação de mais de 750 alunos.  

Fomos ainda convidados durante este ano para fazer a apresentação do nosso 

projecto aos participantes nas “Staff Trainig Week” da FCSH da Universidade Nova e 

da Universidade de Lisboa, nas quais participam técnicos e administrativos 

provenientes de diversas universidades internacionais e que lidam com as questões 

ligadas aos alunos internacionais. Estivemos também presentes na Recepção de 

estudantes internacionais feita na “Residência Collegiate “, residência de estudantes 

em Lisboa.  

Apoio e participação nos seguintes  eventos: 

- Participação na Futurália entre 4 e 6 de Abril 2019, na FIL. A Futurália é a maior feira 

ligada à educação, formação e orientação educativa que se realiza em Lisboa. A 

equipa do projecto Study in Lisbon marcou presença nesta feira com um stand próprio 

tendo divulgado o seu projecto entre os milhares de estudantes que a visitaram. 

- Lisboa recebeu este ano pela primeira vez, através da Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa a European Academy of Nursing Science (EANS), associação 

científica que promove o ensino e a investigação em Enfermagem. Este evento 

internacional trouxe para a cidade cerca de uma centena de estudantes de 

doutoramento provenientes de diversos países europeus e cerca de 40 

conferencistas. A DMEI/DISE enquanto representante da Host city promoveu uma 

recepção a estes estudantes e professores nos Paços do Concelho no dia 8 de julho 

de 2019.  

- O Council of National Delegates organizado pela ESN – Erasmus Student Network, a 

maior associação de estudantes na Europa, aconteceu este ano em Lisboa em 

Novembro de 2019. Este evento realiza-se anualmente em diferentes cidades e conta 

com cerca de 150 participantes, representantes nacionais de cada país membro da 

ESN - 40 países. A DMEI/DISE apoiou este evento, oferecendo Kits de boas vindas à 

cidade e um porto de honra nos Paços do Concelho que marcou o início dos trabalhos 

na cidade. 

- Pelo 3º ano consecutivo apoiámos o grupo de estudantes e professores do projeto 

brasileiro “Era uma vez Brasil” na sua deslocação a Lisboa. Este ano, em Novembro 

de 2019, o apoio dado a este projecto consistiu na organização de visitas guiadas do 

Grupo ao FabLab Lisboa e ao Centro de Inovação da Mouraria. Foi também organizada 

uma apresentação do projecto “Study in Lisbon” no CIUL, tendo na altura sido 

transmitida informação sobre a cidade e o seu desenvolvimento urbanístico. 
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3.2 FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA 

O Programa de Governo da Cidade de Lisboa para o 

mandato de 2017-2021 prevê a constituição de um 

fundo de cooperação financeira com as Instituições 

do Ensino Superior da cidade. A concepção deste 

Fundo foi precedida de diversas reuniões entre a 

Vereação e os Reitores/Presidentes das Instituições de Ensino Superior envolvidas: 

-Foi trabalhado o nome a dar ao fundo e a sua imagem;  

-Foram desenvolvidas as 3 peças fundamentais que visam a constituição do Fundo: 

Regulamento Geral do Fundo Mariano Gago I Lisboa Cidade do Conhecimento; 

Programa Mariano Gago para a Docência e Investigação; Programa Mariano Gago 

para a Investigação Aplicada. 

-Será necessário durante o ano de 2020 discutir e aprovar a concretização deste 

Fundo.  

 

3.3 NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 

 

Iniciativa no âmbito do projeto SCICITY-European Researchers´Night, a noite Europeia 

dos Investigadores (NEI) é uma iniciativa coordenada pelo Museu Nacional de História 

Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa no âmbito de um vasto consórcio 

constituído por instituições de ensino superior e do qual faz parte a Câmara Municipal 

de Lisboa. Em 2019, a iniciativa decorreu no dia 27 de Setembro entre as 18 horas e 

as 24h com um programa alargado de atividades no Museu Nacional de História 

Natural e da Ciência - Rua Escola Politécnica e eventos paralelos no jardim do 

Príncipe-Real. Relativamente à edição de 2018, o número de cientistas e de visitantes 

aumentou significativamente, de 550 para 600 cientistas e de 4400 para 4750 

visitantes.  
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O DISE enquanto parceiro garantiu o apoio logístico a todas as atividades que se 

desenvolveram no Jardim do Príncipe Real, entre elas a exibição, demonstração e 

visionamento de alguns projetos em curso nos centros de investigação. 

 

3.4 LISBOA ROBOTICS E SMART OPEN LISBOA 

No âmbito da estratégia de inovação aberta na cidade, com o objectivo de promover 

a inovação e disponibilizando a cidade enquanto espaço aberto à experimentação, 

foram desenvolvidos e/ou apoiados projectos/atividades em 2 principais eixos de 

atuação: Programação, eventos e iniciativas: 

- Presença no Europen Maritime Day em Maio de 

2019  no Centro de Congressos, integrando o stand 

da CML neste evento; 

- Presença na Smart Cities Summit integrando o 

stand Lisboa Inteligente. Durante os dias de Feira 

foram dadas a conhecer aos participantes as iniciativas e serviços disponíveis deste 

projecto e foram convidadas duas empresas parceiras a estar presentes e a dar a 

conhecer as últimas inovações em termos de robótica. 

- Organização, em Dezembro de 2019, da 3.ª Lisboa Robotics Talk em parceria com 

o Hospital CUF Descobertas. Nesta Talk falou-se sobre a Robótica num dos sectores 

considerados estratégicos da cidade, a Saúde. Assistiram a este evento cerca de 110 

pessoas e contou com dois painéis de especialistas de diferentes áreas. Cirurgia 

Robótica, inteligência artificial aplicada ao diagnóstico de doenças e o toque humano 

foram alguns dos aspectos debatidos. No exterior do auditório quatro empresas de 

lisboa com ligação à robótica e à saúde mostraram os seus produtos e serviços. Para 

preparação desta talk foi realizado um conjunto de registos fotográficos  de um robot 

(disponibilizado pela IdMind) em várias situações e diferentes contextos da vida 

quotidiana: no Hospital CUF Descobertas, na Escola Superior de Tecnologias da Saúde 

de Lisboa, numa habitação e na Biblioteca de Marvila. 
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- Participação nas duas Rotas 

tecnológicas realizadas, uma 

integrada na Semana do 

empreendedorismo de Lisboa (maio 

de 2019) e outra no âmbito da 

participação de Lisboa na Websummit 

(novembro de 2019). 

 

- Desenvolvimento de atividades e encerramento da 4ª Edição do Programa Smart 

Open Lisboa – Vertical Housing. Nas actividades desenvolvidas durante o ano 

destacam-se vários workshops realizados com os parceiros para organização dos 

desafios, um Bootcamp onde cerca de 30 Startups trabalharam com os parceiros a 

ligação dos seus projectos aos desafios lançados e prepararam os pilotos. Em Julho 

de 2019, realizou-se o Demo Day do SOL Housing, no qual foram apresentados os 

resultados e experiências. 

 

-Evento de Lançamento da 5ª Edição do Programa 

Smart Open Lisboa – vertical Mobility, em outubro de 

2019, e realização das primeiras reuniões de parceiros 

e workshops.  

- Programa CleanTech Camp, decidida a participação da 

Câmara Municipal como parceiro local deste Programa 

de aceleração de startups que desenvolvem tecnologias 

limpas para o sector energético e que vai acontecer 

durante o 1º semestre de 2020. Infraestruturas 

 

- Gestão da utilização da rede de hotspots 

que o Município disponibiliza para testes 

e experimentação, destacando-se entre 

eles, a utilização do reservatório do 

Jardim do Cabeço das Rolas e do Quartel 

dos Bombeiros de Chelas;  

- Desenvolvimento do projecto Fusion, 

enquanto espaço de incubação e 

prototipagem na área da robótica. 
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4. CLUSTERS ESTRATÉGICOS 
 

A abordagem dos sectores estratégicos para a economia da cidade consiste na 

identificação de áreas prioritárias, através de indicadores e do reconhecimento das 

principais entidades, atores e acontecimentos. O objectivo é que os parceiros 

estratégicos participem activamente no desenvolvimento, validação e discussão dos 

programas e iniciativas para cada sector. 

O módulo referente aos clusters estratégicos definidos para a cidade de Lisboa está 

disponível em http://clustersestrategicos.cm-lisboa.pt e configura-se como uma 

plataforma digital desenvolvida pela CML, que mapeia os atores sectoriais (Economia 

Criativa, Economia do Mar, Economia da Saúde, Economia Digital), permitindo 

evidenciar o seu potencial estratégico para a economia da cidade. 

 

4.1 LISBOA, ECONOMIA CRIATIVA 

4.1.1 CENTRO DE INOVAÇÃO DA MOURARIA – CREATIVE HUB.   

 

O objectivo geral do Centro de Inovação da Mouraria (CIM) é permitir 

que a criatividade e originalidade local encontre na cidade um lugar 

seguro de incubação e desenvolvimento através do apoio logístico e 

acesso a conhecimento.  

O CIM é a incubadora de projectos e ideias de negócio das áreas das 

Indústrias Culturais e Criativas com capacidade para albergar 40 postos de trabalho 

fixos situados ao longo de 6 salas com acesso também a sala de reuniões, espaço 

multi-usos, copa e jardim exterior. O CIM tem sido a casa favorita de projectos 

associados ao design nas suas variadas vertentes: design de moda, produto, gráfico, 

consultoria, design social, food design e serviços. Acolheu também já projectos 

ligados às indústrias dos audiovisuais, música ou mesmo realidade virtual. 

 Está situado a apenas 10 minutos a pé do centro de Lisboa, no bairro da 

Mouraria com o qual deseja estabelecer um impacto positivo quer através da 

colaboração com a associação Bairros que traz ao espaço programação com agentes 

locais, quer através dos pequenos estabelecimentos comerciais que os projectos do 

CIM já abrem e promovem nas redondezas. 

 

http://clustersestrategicos.cm-lisboa.pt/
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Para além do espaço de trabalho, o CIM disponibiliza aos seus residentes um conjunto 

de serviços especializados tais como: masterclasses e formação de negócios através 

de um botcamp intensivo de 2 semanas assim como a possibilidade de aceder 

regularmente a uma rede de mentores do sector criativo e consultoria à medida. 

Procura-se também providenciar acesso a parceiros para soluções de financiamento 

e apoio à comercialização dos produtos e serviços através de lojas pop-up CIM e 

divulgação online. Todos os serviços apresentados possuem um foco especial na 

valorização da criatividade local e a sua ligação ao ecossistema com vista à criação 

de um impacto sustentável e diferenciador na cidade de Lisboa e mais além.  

            

Em 2019 o CIM testemunhou os seguintes valores: 
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De destacar a realização do programa bootcamp de aceleração dirigido a 7 projectos 

residentes do CIM e que numa primeira fase, durante 5 dias intensivos e ao longo de 

3 semanas providenciou os projectos de ferramentas de capacitação para o 

desenvolvimento dos seus negócios. Numa segunda fase, este programa realiza 

acompanhamento de 1 mentor presencial e semanal aos projectos ao longo do ano 

apoiando assim na implementação de estratégias de mercado tais como a 

dinamização de focus groups e outros.                   

 

 

4.1.2 MERCADO DE OFÍCIOS DO BAIRRO ALTO (MOBA) 

 

No seguimento da celebração de um 

Protocolo de colaboração entre a CML, a 

Junta de Freguesia da Misericórdia, a Santa 

Casa da Misericórdia e a Fundação Ricardo 

Espírito Santo e Silva (FRESS) foi 

inaugurado o MOBA em Maio de 2018. Está 

também presente neste espaço, numa Loja, 

a Latoaria Maciel.  

A CML organizou e disponibilizou uma plataforma de agendamentos de utilização do 

espaço para a sua comunidade e tem participado ativamente em todas as reuniões 

entre parceiros. Progressivamente, e por decisão de todos os parceiros, a 

J.F.Misericórdia assumiu a coordenação da dinamização do espaço, em articulação 

directa com a FRESS.  

Foram, durante o ano de 2019, assegurados open 

days, disponibilizados vários workshops 

nomeadamente de Azulejo  Cinzelagem, 

Encadernação, Marcenaria, Embutidos, Gravação 

de Couro, Talha, e desenvolvidas algumas 

iniciativas da responsabilidade directa da Junta de 

Freguesia. 

Após análise dos resultados de envolvimento com 

a comunidade durante este primeiro ano de 

funcionamento, o conjunto de parceiros deste 

espaço decidiu repensar o modelo de gestão 

deste espaço com a eventual integração de um 

parceiro mais operacional.  
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4.1.3 EVENTOS INDÚSTRIA CRIATIVA 

Feira Feita  

               
          

Durante os dias 14 e 15 de Setembro de 2019 realizou-se a terceira edição da Feira 

Feita no Mercado de Sta.Clara, a primeira totalmente organizada pela DMEI/DISE em 

parceria com a oficina FICA. Uma mostra de oficinas, incubadoras e makers e um 

showroom de marcas de produção local, design e lifestyle de Lisboa ainda com uma 

programação de 13 workshops de técnicas do saber-fazer num total de 72 

participantes.    

 Este evento agregou a comunidade criativa local e deu uma oportunidade aos 

visitantes de comprar peças únicas de design, ofícios e ilustração mas também de 

descobrir diversos estúdios e oficinas na cidade de Lisboa onde poder criar as suas 

próprias peças. 
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Feira Gráfica 2019  

 

         
 

A Feira Gráfica Lisboa – Edições Independentes / Livros de Artista decorreu no 

Mercado de Santa Clara, à Feira da Ladra, de 26  a 27 de Outubro de 2019, entre as 

12h00 e as 20h00.  

Com produção da Câmara Municipal de Lisboa, DMEI/DISE, e DM Cultura, e curadoria 

de Emanuel Cameira (Postas de Pescada), Filipa Valladares (STET – livros & 

fotografias), Gonçalo Duarte (Oficina Loba) e Xavier Almeida (Estrela Decadente), 

assume-se como um importante evento na capital virado para a promoção da cultura 

escrita e artística no âmbito de cerca de 80 iniciativas micro-editoriais, de diferentes 

pontos do país, ora ligadas ao universo do livro (de artista, de fotografia, de literatura, 

de ilustração), ora a outros que também compõem a tão vibrante intervenção criativa 

contemporânea (revistas e jornais culturais, fanzines, impressões serigráficas, etc.).  

Além da venda de publicações, e da participação, pela primeira vez, de editoras 

estrangeiras, a Feira contou, em paralelo, com um programa de lançamentos, 

conversas e workshops.     

 

                       

 

A participação nas bancas passou em relação à edição anterior a ser paga (15€ por 

banca), no entanto contámos com cerca de 80 projectos editoriais independentes de 

norte a sul do país (e um internacional, do México), instalados em cerca de 60 bancas, 

aumentando e diversificando a oferta editorial apresentada, nomeadamente a que 

se destina a um público infanto-juvenil.  
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Contámos ainda com um programa de workshops (destinados a públicos infantis, 

adultos e seniores) que se abriu por um lado a residentes da zona, e por outro ao 

público da cidade. Note-se que face à edição de 2018, a Feira Gráfica deste ano 

contou com um aumento significativo de visitantes, na ordem dos 40%. 

 

Semana Criativa de Lisboa e Festival do Clube de Criativos de Portugal 

Apoio na realização, pelo Clube de Criativos de 

Portugal (CCP) - associação sem fins lucrativos, 

da sétima edição da Semana Criativa de Lisboa 

entre 15 e 19 de maio, com o propósito de 

promover a excelência na criatividade, a 

internacionalização do talento português e a 

formação e integração profissional dos jovens nas 

áreas criativas e da comunicação.  

Este evento, cujo tema em 2019 foi “Sem Medos”, 

envolveu cerca de 5 mil participantes e decorreu 

no Mercado de Santa Clara e no Polo Cultural de 

São Vicente. Incluiu a realização de exposições, 

conferências, workshops, um mercado criativo, 

uma mostra de escolas de comunicação, design e 

artes e uma noite de novos talentos em colaboração com o One Club de Nova Iorque. 

Integrou também esta Semana Criativa o Festival do CCP que premeia os melhores 

da publicidade e do design feito em Portugal. 

 

 

 Rotas das Criativas 

Organização de 2 rotas das criativas, 

uma no âmbito da 8.ª Semana de 

Empreendedorismo de Lisboa (maio 

2019) e outra no âmbito da 

Websummit (novembro 2019), dando 

a conhecer a todos os que nelas 

participaram a estratégia delineada 

para promover o crescimento da 

Economia Criativa na cidade bem 

como os equipamentos que o 

município disponibiliza para apoio e promoção dessas actividades, nomeadamente 

FabLab Lisboa; Centro de Inovação da Mouraria; Mercado de Artes e Ofícios do Bairro 

Alto e o Pólo Cultural das Gaivotas.  
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4.1.4 OBSERVATÓRIO DA ECONOMIA CRIATIVA E CULTURAL DA CIDADE DE 

LISBOA 

Com a criação de um Observatório da Economia Criativa e Cultural da cidade de 

Lisboa, pretende-se conhecer, avaliar, informar e promover o valor deste setor na 

cidade, a sua dimensão no contexto nacional, europeu e internacional e, 

simultaneamente ajudar a traçar políticas públicas de vinculação e desenvolvimento 

deste setor bem como a possível expansão das medidas/ projectos inovadores a 

outras áreas territoriais.  

Assim, durante o ano de 2019, foi desenhada a estrutura do Observatório: missão, 

objectivos; metodologia, recursos, fontes, comunicação. Foi realizada uma primeira 

seriação e recolha de dados, com recurso a várias fontes: Divisão de Estudos e 

Prospetiva da CML; The Cultural and Creative Cities Monitor 2017 e 2019 Edition; 

Estratégias para a Cultura da Cidade de Lisboa 2017; Estatísticas da Cultura 2016 – 

Instituto Nacional de Estatística; Plataforma da Por Data; Mapa das Atividades das 

Criativas de Lisboa 2018-2019; EGEAC- Relatório e Contas 2018.  

Com base nos indicadores mais relevantes, pretende-se publicar a curto prazo uma 

infografia que caracterize o Cluster das Criativas da cidade de Lisboa. Paralelamente 

está a ser desenhada uma estrutura de uma plataforma para o Observatório, que 

permita disponibilizar a todos informação sobre este setor.  

 

 

4.1.5 PROJECTO URBAN MANUFACTURING 

 

O projecto Urban Manufacturing - Stimulating 

Innovation Through Collaborative Maker 

Spaces em que a Câmara Municipal de Lisboa 

é parceira, integrada num consórcio liderado 

pela Birmingham City University, foi 

aprovado pelo programa Interreg Europe, 

programa financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e inclui as 

seguintes organizações europeias de cidades e regiões: Conselho da Cidade de 

Birmingham (Reino Unido) | Município de Bratislava (Eslováquia) | BSC (Business 

Support Center) Kranj (Eslovénia) | Cidade de Zagreb (Croácia) | Fomento San 

Sebastian - Agência de Desenvolvimento Económico (Espanha) | Região do Lazio 

(Itália) | Cidade de Vilnius (Lituânia).  
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O objetivo deste programa é garantir que os espaços colaborativos de manufactura 

urbana – oficinas, fab labs, coworks, incubadoras, centros e espaços criativos - 

prosperem através da identificação das melhores práticas, testando novas 

abordagens de políticas públicas e apoiando as cidades / regiões na criação das 

condições necessárias à sua sustentabilidade e crescimento, abordando as diferentes 

formas em como as pequenas e médias empresas colaborativas podem rapidamente 

trazer para o mercado novos produtos e/ou serviços baseados em inovação e na 

manufactura urbana. 

 

Resultados e actividades produzidos: 

- Plano de ação municipal para a cidade de Lisboa; 

- Reunião do Grupo de Trabalho de Lisboa UM; 

- Revisão do plano de acção de Lisboa em Vilnius; 

- Revisão do plano de acção de Kranj em Lisboa; 

- Reunião de parceiros em Zagreb; 

- Conferência final do projecto em Bratislava; 

 

   

 

4.2 LISBOA, ECONOMIA DO MAR 

No âmbito da Economia do Mar e no sentido de cumprir os objetivos estratégicos de 

política pública municipal estabelecidos nas Grandes Opções do Plano da CML 

2019/2022 no subcapítulo “Capital Atlântica”, o Grupo Trabalho do Mar /DISE/DMEI 

tem desenvolvido e apoiado um conjunto de iniciativas, projetos e ações em parceria 

com diversos atores do Mar sediados no concelho e área metropolitana. Estas 

iniciativas têm permitido promover, valorizar e a dinamizar a “Economia Azul” da 

cidade.  
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APOIO A INICIATIVAS  

- Conferência MAREECOFIN - Apoio na promoção e cedência do Padrão dos 

Descobrimentos para a 6ª edição da conferência MAREECOFIN, organizada pela PwC  

LEME, participação como orador do Coordenador do GTM; 

- 1ª seminário do Projeto europeu Ocean Wise – Novas soluções para evitar a poluição 

dos oceanos pelo EPS/XPS (esferovite), 12 parceiros de 5 países, coordenado pela 

DGRM do Ministério do Mar, parceiros Sociedade Ponto Verde e Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova, -  apoio na promoção do evento, cedência 

Auditório do CIUL, equipamentos e oferta de coffebreak. 

- Workshop e demostração de solução - Projeto europeu "Atlantic Blue Ports" - 

Implementação de soluções inovadoras e serviços portuários "ideais" para a gestão 

e tratamento de efluentes de navios, especialmente lastro de óleo e água, projeto 

com 28 parceiros internacionais do Espaço Atlântico - apoio na promoção do evento, 

cedência do  Auditório do Padrão dos Descobrimentos.  

- “Um Oceano em Mudança” – Praça Europa - apoio e parceria na exposição 

promovida pela Comissão Europeia, Parlamento Europeu, EurOcean, Ciência Viva, 

Administração do Porto de Lisboa, Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA), 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) e Junta de 

Freguesia da Misericórdia e que consistiu numa escultura feita de plásticos recolhidos 

no mar e numa exposição de fotografias do concurso infantil internacional - I LIVE BY 

THE SEA 2019. 

 

 

EVENTOS  

- DIA EUROPEU DO MAR (16 e 17 de maio, 

Centro de Congressos de Lisboa) - Co-

organização da CML (Grupo Trabalho do 

Mar/DMEI/DISE), Comissão Europeia 

(DGMARE) e Ministério do Mar (DGPM) – 

1.500 participantes de mais de 59 países 

de todos os continentes, 28 workshops e 

8 sessões temáticas, 180 oradores 

nacionais e internacionais, 105 

expositores, cerca de 30 projectos e 

ideias / negócios apresentados, e aproximadamente 320 reuniões agendadas (B2B). 

A CML organizou ainda o jantar VIP após conferência com 60 convidados e o 

Networking social no Pavilhão das Galeotas para 700 convidados. 

 

 

PARCERIAS E PARTICIPAÇÃO 

- Carta de Colaboração ao Projeto Geração Azul - Apoio e parceiro do Clube 

Intercultural Europeu, enquanto gestor em Portugal do projeto europeu, na sua ação 

de dinamização, promoção e captação de parceiros, com o objetivo de inspirar e 
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atrair jovens, que estão entre os 15 e os 29 anos de idade, para prosseguir uma 

carreira sustentável em uma das áreas de crescimento da Economia Azul. 

- Parceiro institucional da iniciativa WEST MED – programa de ação e financiamento 

europeu para o desenvolvimento Sustentável da Economia Azul no Mediterrâneo 

Ocidental. Envolve 10 países, e pretende que todos os níveis de administração - 

nacional, regional e local dos Estados Membros envolvidos sejam responsáveis pela 

sua execução. Visa três objetivos gerais - Promover o desenvolvimento sustentável 

da economia azul, promover a segurança e preservar os ecossistemas e a 

biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS  

 
- “Lisboa, Mar de Emprego” – Desenvolvimento do projeto em parceria com a MARE 

STARTUP / Faculdade de Ciências da ULisboa, a Universidade Católica Portuguesa, 

SaeR e o Fórum Oceano com o objectivo de: identificação das potencialidades 

inovadoras nos Centros de I&DT ligados ao Mar na Região de Lisboa; identificação 

das necessidades concretas de soluções inovadoras no tecido empresarial ligado ao 

mar, bem como de mão-de-obra qualificada; cruzamento e matching das capacidades 

de inovação e das necessidades de soluções inovadoras de valor acrescentado; 

disponibilização de competências para “as novas profissões do mar”, nomeadamente 

com formação profissional específica, dirigida aos setores emergentes e articulada 

com as necessidades reais do tecido empregador – concepção do projeto concluída, 

em fase de adjudicação para efectivar o estudo. 

 
- Campus “CAPITAL ATLÂNTICA” – Conceptualização deste projeto que pretende 

assumir-se como agregador de programas de aceleração, espaços de incubação e 

coworking, oficina de makers, etc. das actividades ligadas ao Mar,  assegurando o 

ambiente propício à transferência do conhecimento, à validação de ideias, e dotando 

a atividade económica de novas e emergentes soluções. Este projeto conta já com a 

manifestação de interesse de vários parceiros e está em fase de definição de 

localização.  

- Insight Lisboa “Capital ATLÂNTICA” é um documento que destaca e identifica o 

potencial de crescimento e desenvolvimento deste setor na cidade. Foi actualizado 

em 2019 nos seus indicadores e foi traduzido e publicado em inglês.  



38 Relatório de Atividades 2019 
Direção Municipal de Economia e Inovação 

 

 

4.3 FUNDO DE TURISMO DE LISBOA 

Em paralelo com a taxa municipal turística, foi criado, através da Deliberação nº 

744/CM/2014, aprovada em reunião de câmara de 11 de Dezembro de 2014, o FDTL, 

com vista ao financiamento de investimentos/projectos e acções prioritárias ao 

desenvolvimento e sustentabilidade da actividade turística na cidade de Lisboa no 

horizonte do Plano Estratégico 2015/2019. 

Numa primeira fase, foram aprovados 16 projectos e acções no montante de 28 700 

000€ 

Numa segunda fase, foram aprovados 6 projectos e acções no montante de 

15 815 959€ 

Todos estes projectos são objecto de auditoria externa, que elabora os seus 

relatórios, com base na documentação fornecida pela ATL. 

 

A DMEI elabora as propostas, para serem submetidas a reunião de CML/ Assembleia 

Municipal com os projectos /acções, previamente aprovados pelo Comité de 

investimentos. 

Confere e monitoriza a execução financeira, tendo por base os relatórios dos 

auditores. Feita esta monitorização, são elaboradas as informações com as devidas 

autorizações, para que se proceda à respectiva transferência das verbas já 

executadas.   

 

5. COMÉRCIO 

 

O comércio tem um efeito catalisador na dinamização de polos de transformação da 

vida económica, social e cultural da cidade. Tem também um papel relevante na 

organização e qualificação do espaço urbano, onde pode e deve contribuir, 

decisivamente, para os processos de revitalização de algumas áreas da cidade.  

Mas a atividade comercial enfrenta hoje novos desafios, decorrentes de fatores como 

o alargamento da concorrência, a alteração do perfil do consumidor ou a necessidade 

de adaptação a processos e tecnologias de modernização.  

A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a implementar medidas concretas e 

inovadoras que fomentem esta atividade económica, e tem promovido uma maior 

participação e envolvimento por parte das estruturas associativas deste sector, 

estimulando o debate destas problemáticas e envolvendo as partes na delineação de 

novas estratégias.  
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5.1 LOJAS COM HISTÓRIA 

O “Lojas com História” é um programa pioneiro no país, cuja prioridade é desenvolver 

o comércio tradicional e histórico da cidade no sentido de, por um lado, preservar e 

salvaguardar os estabelecimentos e o seu património material, histórico e cultural, e 

por outro lado, dinamizar e reactivar a actividade comercial, essencial para a sua 

existência. 

Tem como objectivo promover a singularidade de espaços únicos na nossa cidade e 

de os reconhecer simbolicamente através da criação de uma distinção e também 

através de potenciais apoios e incentivos. 

O programa tem desde que se iniciou sido reconhecido por vários interlocutores 

institucionais e convidado a estar presente em eventos, 2019 não foi excepção em 

Fevereiro foi apresentado n a FIL Lisboa no Onmichannel Retail Show a 25 de Março, 

em Junho uma delegação da provincia de Beijing visitou Lisboa e conheceu algumas 

das Lojas com História bem como os princípios que regem o programa. De 26 de abril 

a 5 de maio com stand próprio as Lojas com História estiveram presentes na feira 

FRESS – MANUFACTUM que decorreu no Torreão Poente da Cordoaria Nacional. 

A 4 de Maio organizou a conversa Lojas com História com a presença de 3 oradores 

convidados. No evento FRESS – MANUFACTUM. 

Em Junho o Programa Lojas com História e a Defesa do Património Nacional foi o tema 

do 1º debate organizado pela UACS e que inaugurou o ciclo de conferências 

promovido por aquela instituição durante o ano de 2019. 

Em 2019 realizaram-se 2 conselhos consultivos das Lojas com História onde foram 

abordados vários assuntos nomeadamente os projectos de decisão das lojas 

analisadas pelo grupo de trabalho no conjunto, 106 lojas submetidas a conselho 

consultivo, das quais 72 tiveram projecto de decisão desfavorável, 24 projecto 

de decisão favorável, 9 encontram-se distinguidas e 13 a aguardar consulta 

pública. 

Gala do Prémio Mercúrio – Fórum Lisboa Novembro 2019. Iniciativa promovida pela 

Escola do Comércio de Lisboa e pela Confederação de Comércio e Serviços de 

Portugal, que visa identificar, reconhecer e premiar entidades e personalidades que, 

em Portugal e de forma consistente, tenham contribuído para a valorização do Sector 

do Comércio e Serviços, evento com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa 

através da DMEI. 

Nº de estabelecimentos apoiados no âmbito do projeto LOJAS COM HISTÓRIA: 
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- 106 lojas analisadas, submetidas ao regulamento de distinção Lojas com História, 

em 2019 das quais: 

- 72 tiveram projecto de decisão desfavorável,  

- 24 projecto de decisão favorável,   

- 9 foram distinguidas e  

- 13 encontram-se a aguardar consulta pública. 

 

   
 

5.2 LISBON SHOPPING DESTINATION 

O “LISBON SHOPPING DESTINATION” continua a acompanhar o comércio da cidade 

através de apoio nas diversas iniciativas que as associações de comércio têm ao 

longo do ano, nomeadamente a Noite Branca iniciativa da UACS, o Halloween 

Parade e a Open Night 2019 da associação Comércio em Movimento da Guerra 

Junqueiro 

Nº de iniciativas e ações realizadas de promoção do Comércio no âmbito do LISBON 

SHOPPING DESTINATION, de acordo com o definido no QUAR: 

 Noite branca,  

 Guerra Junqueiro Halloween Parade,  

 Guerra Junqueiro Open Night 2019  

 

5.3 CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DE LISBOA 

30 Anos de Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo em Portugal 

Inaugurado em Novembro 1989 enquanto Projecto Piloto de Acesso Simplificado à 

Justiça, promovido pela Comissão Europeia, o Centro de Arbitragem de Conflitos de 

Consumo de Lisboa foi então fundado pela Câmara de Lisboa, anteriormente Instituto 

do Consumidor, Deco e União de Associações do Comércio e Serviços com o objectivo 

de permitir uma resolução célere de conflitos (emergentes de aquisições de bens ou 

serviços) entre consumidores e empresas, por via da Informação, Mediação, 

Conciliação e Arbitragem. 
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A acção do Centro de Lisboa foi consolidada através da criação de uma associação 

privada sem fins lucrativos, declarada pelo Governo de Utilidade Pública e pela 

celebração de um Protocolo de Cooperação outorgado na Câmara Municipal de 

Lisboa, com o Governo (Justiça, Comércio e Consumo), a DECO e a UACS. 

 

Desde a sua inauguração até ao presente o Centro recebeu: 

- 90.232 casos 

- prestou 66.805 informações 

- e instruiu 23.427 processos, dos quais 

- resolveu 21.988 por Mediação e Arbitragem 

 

Em 2019 o Centro recebeu: 

- 4.577 casos,  

- prestou 3.634 Informações  

- recebeu 943 conflitos de consumo dos quais  

- resolveu 913 reclamações (97% do total de reclamações 

aceites):  

-684 por Mediação e  

-229 através de Sentença do Tribunal Arbitral  

-Adesões das empresas ao Centro – 3.444 

 

O Centro de Lisboa é composto por um Serviço de Apoio Jurídico e por um Tribunal 

Arbitral podendo ser apresentadas reclamações que não ultrapassem os €5.000,00 

 

6. EMPREGO E EMPREGABILIDADE 

 
6.1 ROADMAP FOR THE FUTURE OF WORK IN LISBOA 
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A Câmara Municipal de Lisboa (CML), no âmbito do Emprego e Empregabilidade tem 

vindo a desenvolver um conjunto de programas/iniciativas que procuram direta ou 

indiretamente contribuir para que haja mais e melhores oportunidades de vida e de 

emprego na cidade, mais mão-de-obra qualificada e com as competências 

necessárias para uma inserção com qualidade no mercado de trabalho. Toda a 

estratégia da Economia e Inovação tem sido desenvolvida tendo o emprego e a 

empregabilidade como ponto focal. Não obstante, em 2018 deu-se início à 

apresentação de uma estratégia específica para esta área do emprego, tendo como 

ponto de partida o mercado de trabalho das áreas intensivas em tecnologia; em 

paralelo com o desenvolvimento de uma análise mais profunda sobre as 

oportunidades de trabalho para indivíduos de baixas qualificações. 

Considerando a capacidade prospectiva como um elementos-chave da actuação 

estratégica neste domínio, a CML implementou uma parceria com a unidade de 

Strategic Intelligence do World Economic Forum, que foi apresentada no decurso da 

Semana do Empreendedorismo de Lisboa e que teve como elemento de ignição 

reflectir sobre o futuro do trabalho em Lisboa.  

Com o objetivo de prosseguir os objetivos estratégicos delineados, nomeadamente 

ao nível da implementação e promoção da empregabilidade e aproximação ao tecido 

empregador e outros atores estratégicos do território, a intervenção da CML focou-

se, durante este ano, prioritariamente em 4 eixos de atuação: 

 

1) Identificação e grandes tendências de evolução dos empregos e construção de 

cenários sobre o futuro do trabalho; 

2) Construção e desenvolvimento de um Mapa Estratégico para o Futuro do Trabalho 

em Lisboa; 

3) Apoio e cooperação com vários stakeholders que atuam no domínio do Emprego, 

Empreendedorismo e Atividade Empresarial; 

4) Identificação de tendências e necessidades de perfis profissionais e competências 

em algumas áreas, nomeadamente na área Tech & Digital; 

 

1) e 2) Com a organização do Workshop co-criativo ”Scenarios and a Strategic 

Roadmap for the Future of Work in Lisboa” e da Conferência Internacional “Lisboa 

Roadmap for the Future of Work” (parceria entre a CML, o WEF e o ISEG), alcançou-

se o objetivo de colocar os desafios do emprego e da empregabilidade no centro da 

Agenda Estratégica da cidade de Lisboa e de mobilizar um conjunto importante de 

stakeholders na co-criação do Mapa Estratégico para o Futuro do Trabalho.  

 

Cerca de 30 participantes no Workshop, provenientes de 22 entidades diferentes 

(setor público, privado, sociedade civil e academia) partilharam a sua visão e reflexão 

acerca das tendências de futuro e desenvolveram os primeiros esboços de projetos 
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considerados prioritários para a cidade, a operacionalizar em parceria no âmbito do 

Mapa Estratégico para o Futuro do Trabalho em Lisboa.  

Os cerca de 200 participantes na Conferência Internacional tiveram a oportunidade 

de se focar nas principais forças de mudança para o Futuro do Trabalho que serviram 

de matéria-prima para a exploração de Cenários futuros, tendo sido lançado o repto 

de se aliarem à CML e demais parceiros na construção e implementação de 

projetos/iniciativas neste âmbito. 

     

    

 

3) A ambição de preparar Lisboa para o futuro do trabalho e de capacitar as pessoas 

e empresas para os desafios que se avizinham, conduziu à mobilização de um 

conjunto muito relevante de especialistas nacionais e internacionais e ao 

envolvimento de alguns stakeholders estratégicos. Destacamos a parceria 

estabelecida com o World Economic Forum (WEF) e o ISEG- – Executive Education e 

o trabalho pioneiro do LinkedIn "Lisbon City Insights — Jobs & Skills". 

Por outro lado, o desenvolvimento de um mercado de trabalho dinâmico, competitivo 

e inclusivo convoca necessariamente um trabalho colaborativo e uma proximidade 

entre várias organizações que atuam no território. Neste sentido, a CML/DMEI esteve 

representada em diversas reuniões onde se propunha criar sinergias que permitissem 

promover a empregabilidade de públicos-alvo mais vulneráveis. Foram realizadas, 

entre outras, reuniões com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e com o 

Grupo de Trabalho para a Promoção da Empregabilidade do Plano Desenvolvimento 

Social de Lisboa 2017/2020. 

4) Na sequência do trabalho colaborativo que tem vendo a ser desenvolvido com 

entidades que atuam no domínio do Tech & Digital, a DMEI participou nas reuniões 

de organização da “Tech Hiring Conference” promovida pela Landing Jobs, com 

objetivo discutir o estado da arte nas áreas das TIC. Tendo estado igualmente 

representada no Landing Festival (festival de emprego tecnológico). 
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7. RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS  

 

A promoção de Lisboa no contexto internacional tem como objetivo dar visibilidade à 

estratégia de valorização económica, promoção do empreendedorismo e inovação e 

ao incremento do conhecimento sobre os sectores estratégicos da cidade que a 

médio prazo aumentam a captação de investimento e geram mais emprego e 

crescimento económico. 

A participação do município nas redes regionais e globais de cidades europeias 

oferece oportunidades para a criação de parcerias, que têm permitido posicionar 

Lisboa como uma das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da Europa, 

facto este amplamente reconhecido pelas principais redes internacionais de cidades 

- a Eurocidades e o Comité das Regiões – e ilustrado pelos vários convites recebidos 

ao longo de 2019 para que o município integrasse os principais projetos a executar 

ao nível europeu, assim como o interesse demonstrado pelo trabalho desenvolvido 

na DMEI através dos convites para participação nos vários Fóruns e conferências que 

ocorreram em 2019. 

Através da cooperação económica em organizações e redes internacionais, Lisboa 

tem-se tornado uma cidade cada vez mais global, fomentando o crescimento da sua 

economia, expandindo as oportunidades de investimento e promovendo 

internacionalmente a identidade da cidade e as suas vantagens competitivas. 

 

7.1 EUROCITIES  

Ao longo de 2019 foi realizada a análise de documentos diversos sobre as atividades 

da Rede Eurocidades relacionados com economia e empreendedorismo (relatórios, 

boas práticas, inquéritos, calls, newsletters, entre outros) e foi realizada a divulgação 

dos eventos junto do ecossistema empreendedor de Lisboa. 

7.2 COMITÉ DAS REGIÕES  

Ao longo de 2019 foi realizada a análise de documentos diversos sobre as atividades 

do Comité das Regiões relacionados com economia e empreendedorismo (relatórios, 

boas práticas, inquéritos, calls, newsletters, entre outros) e foi realizada a divulgação 

dos eventos junto do ecossistema empreendedor de Lisboa. 

 

7.3 PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

Em 2019, reforçámos os laços institucionais e de cooperação com algumas das 

cidades mais relevantes no panorama do empreendedorismo mundial, como Tel Aviv 

e Toronto. 

Foi em 2017 que Lisboa e Tel Aviv, em Israel, assinaram um memorando de 

entendimento com o objetivo de aproximar os ecossistemas de ambas as cidades e 

promover a partilha de conhecimentos e o intercâmbio de startups, empreendedores 

e investidores. Em janeiro de 2019 tivemos a oportunidade de visitar o ecossistema 
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desta cidade e de conhecer de perto alguns dos mais relevantes projetos e 

protagonistas na vivacidade e dinamismo desta cidade bem como de reunir com 

vários players deste ecossistema com o objetivo de apresentar Lisboa e de atrair 

investimento, fomentar parcerias e acolher oportunidades de colaboração.  

A conferência Collision realizou-se pela primeira vez em Toronto e Lisboa teve uma 

presença marcante. Sendo a Collision considerada a Web Summit do continente 

americano, a cidade investiu numa presença solida, tendo desafiado o ecossistema 

a juntar-se à delegação portuguesa que marcou presença neste evento. 

 

A Made of Lisboa e StartUp Portugal foram hosts do Web Summit in partnership with 

Lisboa |Portugal Lounge, ponto de encontro incontornável de quem participou na 

missão portuguesa; foram 13 as startups que tiveram acesso a um balcão para 

showcase durante todo o evento; e foram várias as instituições, empresas e 

incubadoras que nestes dias representaram a cidade e o país num dos eventos mais 

inovadores à escala mundial. 

 

  

Foram também efetuados contactos e visitas a instituições líderes do 

desenvolvimento e inovação de Tornto, como o MaRS, o DMZ  (Digital Media Zone) 

ou o Artscape. 

Foi ainda assinado um Memorando de Entendimento entre Toronto e Lisboa, 

reconhecendo o que existe em comum: são ambas cidades que apostam no 

empreendedorismo, na criatividade, na inovação e no conhecimento; são cidades 

onde a diversidade multicultural é um facto e onde as pessoas e instituições a 

acolhem e algumas até estimulam; são cidades seguras; são destinos referência nos 

seus países; ambas estão em países que são vizinhos de países maiores - e portas de 

entradas para mercados apetecíveis; entre várias outras dimensões.  

  

 

 



46 Relatório de Atividades 2019 
Direção Municipal de Economia e Inovação 

 

8. LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÕES DE ESPAÇO PÚBLICO E 

PUBLICIDADE 
 

LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÕES DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

 

8.1 OCUPAÇÕES DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

Nos quadros síntese seguintes apresenta-se a relação de processos de licenciamento para a 
utilização privativa do domínio público municipal e licenciamento de publicidade entrados e 
decididos entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019 

Tipo de Processo  
 
 
 

Total 
Ent 

 
 
 

dos 
 
 
 
 
 

Dec 

Licenciamento de filmagens/sessões fotográficas 648 618 

Licenciamento de funcionamento de recintos improvisados e 
itinerantes 

145 148 

Licenciamento de ocupação temporária de espaço público 356 356 

Licenciamento de publicidade e ocupação de espaço público 195 189 

TOTAL 134
4 

1311 

Quadro 1  

8.2 PRINCIPAIS EVENTOS LICENCIADOS 

4º Corrida Solidária dos Adeptos e Simpatizantes Acção Iberdrola 

Passeio dos Inglesinhos Acção My Auchan 

Coração Gigante Gigantes da Idade do Gelo 

1º Diatlo de Marvila Inicie o ano a Pedalar 

Natal dos Artesãos SISAB 2019 

Auchan Charme Ano Novo Chinês 

Como Treinar um Dragão Charme Continente 

Cetelem  Aldi 

Chauffer Privé Renault Run 

Porche Mobile Center Publicidade Jump 

Publicidade Auchan Prémios Esports Portugal 

Inauguração do Complexo Desportivo Municipal de S. João 
do Brito 

40 Anos Correio da Manhã 

52.ª Edição Moda Lisboa - Insight Publicidade Lipton 

Campeonato Nacional de Corta Mato Longo Festival de Rugby 

29.ª Meia Maratona de Lisboa Monstra Festival de Animação 

Corrida Sempre Mulher Evento Danças de Macau 

Feira dos Sabores e das Tradições 2019 Acção Guerra dos Tronos 

Publicidade Worten Peixe em Lisboa 2019 

Rossio Spring Market Gran Fondo 2019 

Festa do Cinema Italiano Memórias de Abril Videomapping e Espetáculo Fausto 
Bordalo Dias 

Ano Novo Nepalês VI Corrida Saúde + Solidária 

Festival Indie Lisboa 42.ª Corrida da Liberdade 

Páscoa de Artesãos Lisbon Under Stars – Espetáculo Videomapping 

6º Passeio de Cicloturismo Santa Clara Concerto Metállica 

Acção Heineken Campanha WTF 

Há Festa no jardim Motorcycle Film Fes 

Sikh Portugal Acção divulgação concertos 

Ler em Todo o Lado Worten Game City By Rock In Rio 
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Lisbon Eco Marathon Regata de Portugal 

Out Jazz 2019 Aniversário do BUDA / Vesak 

Máscara Ibérica 89ª Feira do Livro de Lisboa 

Festival Folclore – Minho em Lisboa Espetáculo de Abertura das Festas de Lisboa, Linhas Voadoras 
– Espetáculo Funambulismo 

EDP, Lisboa a Mulher e a Vida Corrida de Santo António 

Wildy Academia de Santo Amaro (Arraial Popular de Lisboa) 

A Rua é Sua Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 48 de Santa 
Catarina (Arraial Popular de Lisboa) 

Lisboa Triathlon – Challange Lisboa Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima (Arraial Popular de 
Lisboa) 

Inauguração dos Escritórios Erickson Sociedade Boa União (Arraial Popular de Lisboa) 

Centro de Cultura Popular Santa Engrácia (Arraial Popular de 
Lisboa) 

Worten Game City By Rock In Rio 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas do B.º Padre Cruz (Arraial Popular de 
Lisboa) 

Regata de Portugal 

Santo António à la Time Out Aniversário do BUDA / Vesak 

Grupo Desportivo da Mouraria (Arraial Popular de Lisboa) 89ª Feira do Livro de Lisboa 

Aqui à Contos Ed Sheeran 

16º Corrida APAV Mercados dos Mercados 

Festival Jardins Sonoros Lisboa Criativa de Lisboa 

Grupo Sportivo Adicense (Arraial Popular de Lisboa) Corpo Nacional de Escutas  

Regata de Portugal Divulgação canal Zap Rastreio Bepanthene 

Inauguração Lisboa Parque Pepsi Challeng 

Acção Voltaren Festa da Família 

Activação UBER Gymfest 

Campanha WTF Festa do Japão Lisboa 2019 

Fado no Castelo  40.º Grande Prémio ABIMOTA Taça de Portugal de 
Paraciclismo 

Sociedade de instrução e Beneficência “A Voz do Operário” 
(Arraial Popular de Lisboa) 

Grupo Desportivo Zip Zip (Arraial Popular de Lisboa) 

Associação Desportiva e Cultura da Encarnação e Olivais 
(Arraial Popular de Lisboa) 

23.ª Edição do Arraial Lisboa Pride 2019 

Grupo Dramático Escolar “Os Combatentes” (Arraial Popular 
de Lisboa) 

Com’Paço – XII Festival de Bandas de Lisboa 

Associação Viver Campolide (Arraial Popular de Lisboa) Lisbon Investmente Summit 

Lisboa Mistura 2019 24.º Arraial do Instituto Secular dos Padres de Schoenstatt 

Carnide Clube (Arraial Popular de Lisboa) Exercício – Espetáculo – Apresentação do Final do Ano do 
Chapitô 

Marítimo Lisboa Clube (Arraial Popular de Lisboa) Romaria Limiana 

Grupo Recreativo Centieirense (Arraial Popular de Lisboa) Encerramento Festas de Lisboa – António & Variações 

Letras Cores e Saberes – Lisboa Cidade e Tradições Regata de Barquinhos a Remos do Lago do Campo Grande 

Festa da Diversidade 2019 Circuito dos Parques - Parque da Vale do Silêncio 

A Rua é Sua Dia da Marinha e Tejo 

Lisboa Antiga de Bicicleta Festival de Coros de Verão 

Fado no Castelo Lisboa Não Pára 

20 º Convivio de Cicloturismo da Associação dos Pescadores 
da Musgueira Norte 

Cine Conchas 

Concerto Cantor Danny Silva Campeonato Regional de Pesca Desportiva com Bóia 

Com o Sol não se Brinca Festa da Família 

II Corrida Universitaria de Lisboa Gymfest 

Estrela Fit Festa do Japão Lisboa 2019 

Andebol & Cultura 40.º Grande Prémio ABIMOTA Taça de Portugal de 
Paraciclismo 

Lisboa Mistura 2019 Com’Paço – XII Festival de Bandas de Lisboa 

Carnide Clube (Arraial Popular de Lisboa) Lisbon Investmente Summit 

Marítimo Lisboa Clube (Arraial Popular de Lisboa) Lidl Pub 
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Voa Heavy Rock Festival 2019 5º Encontro de Escolas BTT 

Cineconchas 6ª Edição da Feira dos Vinhos de Lisboa 

133º e 134º Exposição Canina Internacional de Lisboa  V feira Municipal das Medicinas Naturais 

Alvalade em Férias Bicentenário da Proclamação da República da Colômbia 

Inauguração da Casa de Cultura de Cabo Verde Bordalo no Jardim 

Festa da Amizade Netflix- La Casa de Papel 

Concerto no Património – Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música 

 Exposição Fernando lemos Designer 

10.ª Edição World Bike Tour A Rua é Sua 

Alvalade em Férias “Gala Quinas de Ouro 2019” 

Aqui há Contos “A Rua é Sua – Agosto” 

Lisboa Mágica “Encontros de Jazz e Bibliófilo” 

Fem Tour Truck Smoothies Innocent 

Água Sobre Rodas Box Smart Experience 

Terra Torricato Azambuja  Volumétrico LGBT 

Bom dia Continente  Mercadito da Carlota 

Activação Bus UK  Rossio Christmas Market 

Activação Intermaché Guitarra Rock in Rio 

Corrida Beer Run Fiat 500 

Exposição Harry Potter Romania Folkloric Group 

Web Summit letras Black Friday Fnac 

Carlos do Carmo Concerto Prémios Mercúrio 

Activação BMW Prémios GQ Men of the Year 

Activação Huawei Semana Europeia do VIH 

1ª Corrida Nacional do Professor e da Educação A Rua é Sua - Edição Novembro 

Corrida Sempre Mulher 1ª Corrida/Trail e Caminhada Nuno Conceição 

"Web Summit 2019" - Night Summit 2019 - Pink Street Circo Chen 

Mercado de Natal de S. Domingos de Benfica Wonderland 2019 

Festival Super Bock em Stock Corrida dos Reis 

Festa Chanuká  Mercado de Natal - JF Marvila 

Natal em Lisboa Mercado de Natal - Natal no Bairro 

Ação Decathlon Passagem de Ano 2019/2020 

7º Feira de Vinhos de Lisboa El Corte Inglês S. Silvestre 

Adagio latte Feira de Natal 2019 

Natal Lime  A Rua é Sua-Dezembro 

The Witcher Festa de Natal “Novabase” 

7ª Meia Maratona dos Descobrimentos 12ª Edição da Ceia de Natal Solidária 

Quadro 2 

 

8.3 LIQUIDAÇÕES NO ÂMBITO DA RENOVAÇÃO MENSAL E ANUAL DE OCUPAÇÕES DE 

ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS, FILMAGENS E PUBLICIDADE:  

No período em análise realizaram-se liquidações no total de 3 700 900,45 €, no âmbito da 

renovação mensal e anual de licenças de publicidade e ocupação do espaço público, bem como 

processamento referente a licenças ocasionais/temporárias e outras liquidações de cariz não 

tributário. 

8.4  FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

É atribuição do Núcleo de Fiscalização Técnica (NFT) da DGEPP garantir o cumprimento das leis 

e regulamentos que disciplinam as matérias relativas às actividades sob licenciamento da 
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Divisão, sendo a sua actuação levada a cabo através de acções de fiscalização de natureza 

reactiva e preventiva.  

A fiscalização preventiva é desencadeada internamente para a detecção de situações ilegais e, 

por outro lado, a fiscalização reactiva é desencadeada por uma solicitação “externa” 

(exposições, queixas, reclamações ou outras petições).  

O próximo quadro demonstrará as acções de fiscalização levadas a cabo pelo NFT e os 

respectivos resultados de incumprimento, verificados através do número de autos de contra-

ordenação lavrados e notificações emitidas. 

ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

Área Natureza Total 
 Preventiva  Reactiva   

2019 
 
 

2019 
Ocupações temporárias de 
espaço público 

4 2742 2746 

Publicidade 515 903 1418 

Bancas e Quiosques 648 141 789 

Outras Ocupações 386 2319 2705 

Quadro 3 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA DE LISBOA (LEI N.º 56/2012, DE 8/11) 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DA RAL 

Área Tota
l Pareceres relativos a ocupações de espaço público em eixos/vias estruturantes 47 

Quadro 4 

 

GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE MOBILIÁRIO URBANO 

ACÇÕES DE GESTÃO DE CONTRATOS E LICENÇAS DE MOBILIÁRIO URBANO 

Área    Total 

Remoção de mobiliário urbano publicitário (Contrato JcDecaux) 28 

Remoção de mobiliário urbano publicitário (Contrato CEMUSA) 17 

Instalação de mobiliário urbano publicitário (Contrato JcDecaux) 38 

Instalação de mobiliário urbano publicitário (Contrato CEMUSA) 12 

Cancelamento/Averbamento de licenças de OVP (Bancas/Quiosques/Outro MU) 26 

Remoção de Bancas (Contrato JcDecaux/CEMUSA) 3 

TOTAL 124 

Quadro 5 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Tipo de Processo  
 
 
 

Total 
Ent 

 
 
 

dos 
 
 
 
 
 

Dec 

Horário de Funcionamento 384 445* 
*inclui passivo 2018 
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Área    Tota
l Alargamento definitivo de horário de funcionamento atribuídos 4 

Alargamento pontual de horário de funcionamento atribuídos  40 

Restrição definitiva de horário de funcionamento  11 

Restrição temporária de horário de funcionamento 211 

Quadro 6 
 

 

9. PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO LOCAL 

 

9.1 MERCADOS/FEIRAS 

GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS: 

 

Plano Municipal de Mercados (PMM):  

Instalação de Caixas de Pagamento Automáticas (ATM’s) nos Mercados do Bairro Alto e Ajuda; 

Conclusão do curso de formação para Gestores de Mercados das Juntas de Freguesia em 

parceria com a SIMAB; 

Celebração de contrato, realização de campanha de divulgação e implementação do serviço para 

entregas ao domicílio aos clientes do Mercado de Benfica; 

Realização da 4ª e 5ª edições da iniciativa "Mercado dos Mercados" eventos promovidos pela 

Associação de Comerciantes de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, visando 

divulgar e promover a qualidade dos produtos nacionais junto do público em geral; 

Aquisição de serviços de consultoria jurídica para preparação das peças do procedimento com 

vista à concessão de parte limitada do Mercado de Arroios no âmbito da sua requalificação; 

Criação do “Espaço Criança” no  Mercado de Campo de Ourique; 

No âmbito do plano integrado de Formação para comerciantes dos Mercados de Lisboa, 

realizaram-se 2 ações do curso de “Higiene e Segurança Alimentar”, com os comerciantes dos 

Mercados de Campo de Ourique e Encarnação Norte e Sul, 1 ação do curso de “Noções Básicas 

de Gestão de Empresas”, com os comerciantes do Mercado da Ribeira e 1 ação do curso de 

“Inglês básico” com os comerciantes do Mercado de Alvalade; 

Realização do evento comemorativo do 20º aniversário do programa “Vamos Todos ao 

Mercado”, no Mercado de Alvalade Norte; 

Assinatura de protocolo de cooperação entre a CML e a DGS visando a adesão do Programa 

"Vamos Todos ao Mercado" ao Programa Nacional para a Promoção de Alimentação Saudável 

(PNPAS). 
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Requalificação de Mercados  

Mercado da Ribeira: Realização dos trabalhos da empreitada de “Pintura das asnas da nave 

nascente do Mercado da Ribeira” - financiamento LxXXI;  

Preparação das peças para lançamento de empreitada para “Requalificação da Zona de mercado 

tradicional do Mercado da Ribeira”; 

Mercado de Campo de Ourique: Realização dos trabalhos da empreitada para reabilitação da 

cobertura e do sistema de esgotos do edifício; 

Mercado 31 de Janeiro: Conclusão das obras e abertura ao público da Loja do Cidadão; 

Mercado das Galinheiras: Início do processo para desativação em articulação com a Junta de 

Freguesia de Santa Clara. 

 Feiras  

Realização de procedimento para atribuição de espaços de venda fixos na Feira do Relógio e na 

Feira das Galinheiras (Sorteio nº 1/DMEI/DEPEP/DPDL/19);                                                                                                                        

Feiras da Ladra, Galinheiras e Relógio: Desenvolvimento da nova aplicação informática para 

gestão das licenças ocasionais e permanentes das Feiras; 

Feira da Ladra: Definição da metodologia para a implementação do estudo prévio executado 

para sector II, visando o reordenamento de lugares e das circulações internas; 

Projeto Feiras Sustentáveis, em alinhamento com o título atribuído à cidade de Lisboa - Capital 

Europeia Verde 2020:- Realização durante o mês de dezembro de ações de sensibilização na 

Feira do Relógio em parceria com a Valorsul, no âmbito do Plano de Remoção de Resíduos, com 

o objetivo de aumentar as quantidades recolhidas para reciclagem.  

Resultado das Ações de Sensibilização 
Tipo de resíduos Quantidades recolhidas para reciclagem Diferença 

Antes das ações Após as ações 

Indiferenciados 2990 2180 -810 

Papel 1460 1760 300 

Embalagens 0 175 175 

Vidro 0 565 565 

Orgânicos 0 1095 1095 

TOTAL 4450 5775  

TAXA DE RECOLHA SELETIVA 33% 61% 

Quadro 7 

Nota: Antes das ações não era possível fazer a recolha seletiva de embalagens, vidro e orgânicos. 

 

Programas de Dinamização 

Programa de sensibilização alimentar “Vamos Todos ao Mercado” (VTM): 85 visitas ao Mercado 

de Alvalade Norte (englobando 1809 alunos do 1º ciclo) e  1 visita, com sessão de formação 

sobre alimentação equilibrada e variada, em resposta a pedidos da comunidade escolar, para 

20 alunos do 6.º ano da Escola Básica dos Olivais; 
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Acolhimento e orientação de estágios em nutrição comunitária de alunas finalistas do curso 

superior de dietética e nutrição; 

Participação em evento do Dia Mundial da Alimentação a convite do programa “Crescer 

Saudável”; 

Participação na Feira de Serviços Educativos da Semana do Passaporte Escolar nos dias 13 e 14 

de maio com atividades para o ensino pré-escolar e 1º ciclo, respectivamente; 

Actualização e renovação dos materiais de suporte à acção teórica do VTM; 

Realização de Concurso Público para atribuição de lugares para artesanato e artes visuais no 

programa semanal “Sábados da Ribeira”. 

Outras ações 

Regulamento Geral dos Mercados Municipais de Lisboa: 

Revisão do projeto de Regulamento e submissão da proposta a Reunião de Câmara de dia 

5/12/2019, pedido de contributos aos Vereadores das várias forças políticas e análise dos 

mesmos; 

Regulamento do Comércio a Retalho e da Prestação de Serviços com carater não Sedentário: 

Continuação da elaboração do projeto de Regulamento do Comércio a Retalho não sedentário. 

9.2 QUIOSQUES 

A 04 de Junho foi assinado o contrato referente à concessão de uso privativo para instalação e 

exploração de um quiosque destinado à actividade de estabelecimento de bebidas, em S. 

Domingos de Benfica, no âmbito do projecto municipal “Uma Praça em cada Bairro, e em 27 de 

Setembro, na sequência de concurso público, realizou-se a abertura oficial do quiosque sito no 

Largo do Leão. 

 

9.3 SEGURANÇA ALIMENTAR e BEM-ESTAR ANIMAL 

Vistorias/ Acções de controlo Total 
Retalhistas de carne e produtos da pesca 141 

Mercados 123 

Feiras Galinheiras e Relógio  26 

Quiosques 65 

Lojas de Animais  20 

Escolas 45 

Outros Estabelecimentos  (Arraiais, Centros de Atendimento 
Médico-Veternário, etc.) 

29 

TOTAL 449 

Quadro 8 
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ANEXOS 

 

A. STARTUP LISBOA 

 

Inaugurada em 2012, a STARTUP LISBOA tem como missão fomentar o 

desenvolvimento da iniciativa empresarial e a criação de emprego, através da 

combinação de infraestruturas e serviços de apoio especializados, apoiando projetos 

inovadores e com potencial de internacionalização.  

Em 2019, a Startup Lisboa continuou a aprofundar e a desenvolver um conjunto de 

novos projectos e programas, tais, como o Hub Creativo do Beato, a CASA Startup 

Lisboa, uma casa para empreendedores membros das incubadoras e aceleradoras 

em Lisboa e o ABC – airport Business Center. 

 

Programas: 

-Launch in Lisbon, um programa de softlanding, destinado a empreendedores e 

investigadores de todo o mundo que estejam a considerar desenvolver os seus 

negócios em Lisboa, com o objectivo de lhes fornecer informação prática e conectá-

los com a comunidade empreendedora.  

-From start to Table, um programa de aceleração promovido pela Startup Lisboa, com 

o apoio do Turismo de Portugal e que juntou ainda, parceiros tão relevantes como a 

Delta e a Sociedade central de Cervejas. Este programa tem como objectivo 

promover a inovação na restauração em Portugal com vista à qualificação da oferta, 

possibilitando dar resposta aos desafios e às exigências crescentes resultantes da 

forte dinâmica de crescimento e qualificação deste sector. 

-WPP Booster, um programa de aceleração desenvolvido pela WPP Group, em 

parceria com a Startup Lisboa. Com o objectivo de apoiar 3 a 6 projectos que 

promovam a transformação da indústria da comunicação, nas áreas da media, 

publicidade e marketing. Esta primeira edição teve a duração de 6 meses – Out. 2018 

a Abr, 2019 – e focou-se em Startups que exploram tecnologias emergentes  (AR/VR 

I IA I Blockchain I Lot I Big Data I Analystics ).  

-Mobility Hacks Lisbon, um hackathon desenvolvido pela Mercedes Benz.io e 

Tech+Data Hub, em parceria com a Startup Lisboa, com base em 3 desafios 

específicos, na área do Blockchain. 

 

Comunicação: 

Meios utilizados de forma mais frequente (sem investimento): 

Facebook (+ de 56 mil fãs) – mais 2 mil fãs comparativamente ao ano anterior; 

Newsletter semanal (+ de 6 mil subscritores) – menos mil subscritores face ao ano 

anterior, em virtude da actualização da base de dados, na sequência da adoção de 

medidas no âmbito do GPDR; 
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Twitter (+ de 9 mil seguidores) – mais 1000 seguidores tendo em conta o ano 

anterior; 

Instagram (+ 3,5 mil seguidores) – mais 600 seguidores que no ano anterior; 

Redes de Comunicação Interna – grupos privados Facebook (Group Family: 955 

membros; Grupo Founders: 353 Membros); 

Presença na Comunicação Social: +550 menções na media nacional e internacional. 

B. HUB CRIATIVO DO BEATO 

 

O HUB CRIATIVO DO BEATO posiciona-se como um espaço promotor de inovação, 

tecnologia e empreendedorismo, adicionando-lhe novas vertentes temáticas, que 

irão concorrer sem dúvida para um maior estímulo do potencial de inovação: a 

dimensão artística, cultural e de preservação e valorização do património bem como 

a dimensão social e de regeneração urbana numa ótica de integração com benefícios 

mútuos. 

 

“O HUB CRIATIVO DO BEATO É O NOVO POLO PROMOTOR E AGREGADOR 

DOS PLAYERS QUE POSICIONARÃO LISBOA DEFINITIVAMENTE COMO UMA 

CIDADE ABERTA, EMPREENDEDORA, INOVADORA E CRIATIVA” 

 

 

 

Ao longo do ano de 2019 a tarefa fundamental, através da curadoria exercida e da 

articulação com todas as partes interessadas, foi garantir que o modelo conceptual 

definido e validado - a visão, a proposta de conceito e os eixos fundamentais do 

desenvolvimento do projeto, bem como o Projeto Global, o plano de negócios e o 

modelo de exploração e o modelo jurídicos de implementação – e os projetos e obras 

subsequentes, quer os de iniciativa pública como os da responsabilidade dos privados 

se materializassem, dentro dos calendários propostos. 
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Fruto da notoriedade e projeção nacional e internacional do projeto, a procura de 

informação sobre o HCB e a apresentação de manifestações de interesse manteve-

se muito forte ao longo de 2019, tendo sido apresentadas manifestações de interesse 

que permitiriam ocupar várias vezes os espaços disponíveis. 

 

Em síntese, podemos sublinhar que para todos os edifícios foram apresentadas 

manifestações de interesse. 

 

 “The Beato Creative Hub is Lisbon showing the world that the city is serious about 

becoming one of the most important innovative hubs,” says Inês Santos Silva, a 

managing partner at innovation consultancy firm Aliados. “It will be the new 

epicenter of the Lisbon entrepreneurship scene, creating positive collisions between 

people and companies from different industries and cultures." The hub, which is 

expected to open at the end of 2019, is another display of ambition and dynamism 

from a country that has already created unicorns like OutSystems, Talkdesk and 

Farfetch.” 

2019.08.21 Wired 

 


