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O  RENASCER

EDITORIAL POR CARLA BESELGA

Estamos em plena época de férias e a
preocupação anual de onde deixar as
crianças e os adolescentes é uma
constante, os campos de férias podem ser
uma óptima solução e por isso
abordaremos a aplicação legislativa desta
actividade.

O Turismo continua a sofrer imensamente
com a pandemia sendo necessário saber
que luzes temos no fim deste túnel.

Não poderíamos deixar de acompanhar as
mudanças legislativas no que diz respeito
aos alojamentos urgentes e temporários e
por isso passámos os olhos pela nova
alteração legislativa e a preocupação com
a necessidade de habitação em casos
sociais extremos.

Como já é habitual na nossa rubrica “À
conversa com…” temos uma ilustre
convidada - Evelise Domingues - com um
percurso e uma história profissional a não
perder!

No seguimento da entrevista à nossa ilustre
convidada desenvolvemos os impactos da
pandemia na organização de eventos e os
desejos para o futuro.

Na nossa rubrica “The Tip”, falaremos do hit
do momento, as lojas PoP-Up, se não
conhece, não perca!

E lá vamos nós a mais uma viagem com a
nossa/vossa Law Law Land.

BQ ADVOGADAS/2021



CAMPO DE  FÉRIAS
C A R L A  B E S E L G A

Em 2011 foi alterado o regime jurídico de acesso e de

exercício da actividade de organização de campos de

férias.

Desde crianças que começamos logo a ouvir falar em

campos de férias, a ir ou a conhecer alguém da nossa

esfera de amigos que os frequenta, conotando este sítio a

diversão recheado de actividades.

Os Campos de férias são designados como iniciativas

destinadas exclusivamente a grupos de crianças e jovens,

cuja finalidade compreende a realização, durante um

período de tempo determinado, de um programa

organizado de carácter educativo, cultural, desportivo ou

meramente recreativo.

Só os jovens têm acesso a este tipo de iniciativas, nas

idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos.

Os Campos de férias são dotados de uma entidade

organizadora, que tanto pode ser uma pessoa singular ou

colectiva, de natureza pública ou privada, com ou sem fins

lucrativos. Esta entidade organizadora terá de ter,

obrigatoriamente, na sua estrutura pessoal técnico

habilitado para o efeito, que promova as várias actividades.

 



Este exercício de actividade de organização de

campo de férias depende de uma comunicação

ao Instituto Português da Juventude, I. P. (IPJ, I. P.),

que terá de ser realizado através de formulário

electrónico, no Portal da Juventude e no balcão

único através do Portal da Empresa, sendo devida

uma taxa a ser fixada por este Instituto.

No regime anterior esta actividade era sujeita a

emissão de uma licença, titulada por alvará, no

qual também era devida uma taxa.

Nesta inscrição (mera comunicação) é obrigatório

ser remetido o regulamento interno, bem como o

projecto pedagógico e de animação, para além de

ter de existir um Coordenador, responsável pelo

funcionamento do campo de férias.

Este Regulamento interno deve definir

claramente os direitos, deveres e regras a observar

por todos os que integrem esta iniciativa.

O Coordenador é quem é o responsável pelo

funcionamento do campo de férias, cabendo-lhe

vários deveres, como o de elaborar o cronograma

de actividades e de acompanhar a sua execução,

coordenar a acção do corpo técnico, assegurar o

cumprimento do regulamento interno e zelar

pela prudente utilização de equipamentos,

garantindo ainda as normas de saúde, higiene e

segurança.

Os Coordenadores são coadjuvados pelos

monitores, que são a quem compete acompanhar

os participantes durante a execução das

actividades.

Os Campos de férias, à semelhança de outros tipo

de actividades, têm duas categorias, os residenciais

e os não residenciais, sendo que a diferença se

encontra no caso de existir alojamento ou não. Para

além disso, esta actividade só pode dar início, após

comunicarem a sua intenção de abertura ao IPJ, I.P.

com uma antecedência mínima de 20 dias úteis.

Por sua vez, o IPJ, I.P. comunica esta abertura à

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

(ASAE), que é a entidade a quem compete a

fiscalização do Campo de férias. 

Este novo quadro legal pretendeu agilizar e

simplificar o processo de exercício desta actividade,

tentando diminuir os constrangimentos em volta

do licenciamento das instalações, prevendo um

deferimento tácito para abertura destes espaços, no

caso de ausência de resposta do IPJ, I.P., uma vez

que cabe a este instituto proferir uma decisão no

prazo de 10 dias a contar da formalização da

comunicação.

Ainda de relevar é a validade do registo que é por

tempo indeterminado, isto claro sem prejuízo da

sua caducidade, alteração ou revogação.

 

E assim fica o cheirinho a férias para os nossos

jovens e as regras no caso de pretender ser uma

entidade organizadora de Campos de férias. Boas

férias!



O PLANO “REATIVAR O
TURISMO |  CONSTRUIR
O FUTURO.”
R A F A E L  M A C H A D O

 

No dia 11 de março de 2020, a doença COVID-19, causada

pelo vírus SARS-CoV-2, foi declarada/classificada como

uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde.

Desde então, volvidos mais de 12 meses desde a

classificação acima referida, podemos verificar que a

pandemia originou impactos sem precedentes e severas

consequências na ordem económica e social, tanto à

escala nacional, como à escala mundial, afetando todas as

actividades e áreas económicas.

De entre os setores, o turismo surge como um, senão

mesmo o principal sector de actividade, a par e passo com

o sector da restauração, mais afetado, tendo em conta a

imposição de fortes medidas restritivas, que foram sendo

realizadas ao longo do último ano, de modo a conter a

mitigação do contágio e os efeitos da pandemia.

Ora, sendo o turismo reconhecido, na sua generalidade,

como um setor prioritário para a estratégia de

desenvolvimento do país, dado o seu forte impacto na

economia nacional, considerou o Governo Português, que 



este é merecedor de uma especial atenção no

contexto das medidas de apoio à retoma, de

forma a que todas as entidades envolvidas no

turismo nacional possam novamente abrir

portas e proporcionar a todos os interessados o

que de melhor o turismo português tem para

oferecer.

Posto isto, foi publicado o Plano “Reativar o

Turismo | Construir o Futuro.” (Resolução do

Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 16 de

junho), apoiando a execução da Estratégia

Portugal 2030, tendo em vista contribuir de

forma única, para a recuperação, assegurando a

saída da crise pandémica, como também para

a modernização do sector do turismo em

Portugal.

Definiu o Governo Português que o Plano será

estruturado em quatro pilares de atuação,

nomeadamente:



4. E o quarto pilar terá como fim a construção

do futuro, criando condições para que, a médio

e longo prazo, se promova uma verdadeira

transformação do setor do turismo e posicioná-

lo num patamar superior de desenvolvimento,

cada vez mais sustentável, mais responsável e

capaz de gerar mais valor acrescentado.

Quanto à governação do Plano "sub judice", a

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021,

de 16 de junho, determinou que esta será

composta por três níveis:

Um nível de coordenação política estratégica

assegurado por uma comissão interministerial

integrada pelos membros do Governo

responsáveis pelas áreas do turismo, do

planeamento, da cultura, do trabalho,

solidariedade e segurança social, do ambiente e

da ação climática, da coesão territorial, da

agricultura e do mar;

 O primeiro pilar será centrado no apoio às

empresas, visando adoptar medidas que

preservem o potencial produtivo e o

emprego no setor do turismo, apoiando,

ainda, as empresas no processo de

consolidação da respetiva estratégia

operacional;

 O segundo pilar terá como objectivo

fomentar a segurança, visando criar

condições que permitam reforçar a

confiança das empresas e dos turistas, bem

como reforçar a confiança dos residentes no

turismo e na capacidade de este contribuir

de forma significativa para o seu bem-estar

e para a melhoria da respetiva qualidade de

vida;

 O terceiro pilar centra-se na gerência de

negócio, tendo em vista gerar negócio para

as empresas, globalmente, num cenário de

forte concorrência internacional;

1.

2.

3.



Um nível de acompanhamento e

monitorização da implementação assegurado

por uma comissão de acompanhamento

constituída por elementos como, por exemplo,

um representante do Instituto do Turismo de

Portugal, I. P.;

Um nível operacional, assegurado, em

articulação conjunta, pelo Turismo de Portugal,

I. P., pelas entidades regionais de turismo e

pelas CCDR, no âmbito das competências

próprias de cada uma destas entidades, de

modo a garantir o apoio à operacionalização do

Plano e uma intervenção territorial coerente.

Quanto ao plano de ação propriamente dito, o

mesmo encontra-se previsto no Anexo I à

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021,

de 16 de junho, prevendo medidas concretas,

como a preservação do potencial produtivo e 

e emprego ou estimular a procura, assentes nos

quatro pilares referidos anteriormente, que

contribuam de forma expressiva para o

crescimento do PIB nacional e para uma

distribuição mais justa da riqueza, assim como

para o crescente desenvolvimento do turismo

nacional.

Como podemos assistir com a implementação

do Plano “Reativar o Turismo | Construir o

Futuro.”, o sector do turismo destaca-se como

um sector primordial para o desenvolvimento

económico português, daí a necessidade de

“plano” que permita que o turismo possa

renascer, proporcionando, não só postos de

trabalho e investimento, quer nacional, quer

internacional, mas também que possa ser de

novo atrativo para a vinda de turistas,

permitindo que todos possam aproveitar o que

de melhor Portugal tem para oferecer.



O PLANO “REATIVAR O
TURISMO |  CONSTRUIR
O FUTURO.”
R A F A E L  M A C H A D O

 

No passado final do mês de Março, foi criado através do

Decreto-Lei nº 26/2021, a Bolsa Nacional de Alojamento

Urgente e Temporário.

O Governo tinha assumido o compromisso de criar uma

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente que, em

complementaridade com a oferta pública de habitação e

a ação municipal, assegurasse uma resposta temporária

de recurso para as situações de emergência, uma vez que,

um dos grandes problemas que enfrentamos ao nível da

habitação é a ausência de uma resposta estruturada a

necessidades urgentes de alojamento, que decorrem de

eventos imprevisíveis ou excecionais (a título de exemplo

pandemias e movimentos migratórios), ou decorrentes da

necessidade de alojamento urgente, de forma temporária,

de pessoas que se encontrem em risco iminente de ficar

privadas de habitação (como situações de violência

doméstica, de tráfico de seres humanos e pessoas em

situação de sem-abrigo).

 

A BOLSA NACIONAL DE
ALOJAMENTO URGENTE
E  TEMPORÁRIO
A N A  S A L G A D O  P E R E I R A



de Alojamento Urgente e Temporário, através

do qual se procede ao levantamento,

identificação e quantificação dos imóveis que

estejam ou possam ser afetos a respostas de

alojamento urgente e temporário.

Com o presente dispositivo cria-se a Bolsa

Nacional de Alojamento Urgente e Temporário,

define-se ainda o Plano Nacional de

Alojamento Urgente e Temporário, a forma de

realização do Inventário de tal alojamento, bem

como as modalidades e condições dos apoios

para promoção das soluções de alojamento

urgente e temporário.

Ademais, o presente decreto-lei visou criar uma

resposta estruturada e transversal para a

disponibilização de soluções de alojamento de

emergência ou de transição destinadas a

pessoas que se encontram em situação de risco

e emergência, tendo em vista a sua inclusão 

Ora, atualmente como é do conhecimento

geral, as respostas sociais existentes para as

situações supra referidas, nomeadamente,

centros de acolhimento temporário ou apoios

da Segurança Social ou de outras entidades

com vista a cobrir os custos com o

arrendamento de alojamentos no mercado, são

inferiores à resposta precisa e são demasiado

limitadas no tempo.

Assim, foi neste contexto enquadrado no Plano

de Recuperação e Resiliência uma medida que

visa apoiar o investimento em imóveis que

venham a integrar a Bolsa Nacional de

Alojamento Urgente e Temporário, tendo-se

pretendido definir através deste instrumento

legal os termos para a concretização desse

objetivo.

De modo a identificar a oferta de alojamento a

disponibilizar por via desta Bolsa, é prevista

também a realização de um inventário de 



No que diz respeito ao Plano Nacional de

Alojamento, as soluções habitacionais a

promover assentam na reabilitação, construção,

aquisição ou arrendamento de imóveis e as

situações de risco e ou emergência social que

ficam abrangidas são:

1) Eventos imprevisíveis ou excecionais,

designadamente catástrofes naturais, incêndios,

pandemias, fluxos migratórios não

programados;

2) Necessidade de alojamento urgente e de

autonomização de pessoas que se encontrem

privadas, de forma temporária, de habitação,

nomeadamente:

i) Pessoas vítimas de violência doméstica;

ii) Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos;

iii) Pessoas ao abrigo da proteção internacional,

no âmbito das competências das entidades

que compõem a formação restrita do Grupo

Operativo Único;

iv) Pessoas em situação de sem-abrigo,

considerando-se para este efeito as pessoas

sinalizadas como tal pelas entidades

competentes por estarem sem teto ou sem

casa;

3) Necessidades extraordinárias e devidamente

fundamentadas de alojamento urgente e

temporário para pessoas em risco iminente e

efetivo de ficarem sem alojamento e em

situação de sem abrigo ou para jovens ou

pessoas com deficiência em acolhimento

residencial cujo processo de autonomização

esteja comprometido por ausência de recursos

ou suporte familiar.



imóveis que se encontram ou possam ser afetos

a respostas de alojamento urgente e

temporário, e que sejam passíveis de integração

na Bolsa de Alojamento.

Já a Bolsa de Alojamento visa integrar a

identificação e a informação sobre a oferta de

alojamento urgente e temporário disponível,

para resposta às necessidades de emergência

social e de acolhimento ou transição,

permitindo, na procura de soluções, uma direta

articulação entre as diversas entidades

competentes.

Os organismos da administração direta e

indireta têm o dever de colaborar na realização

do Inventário de Alojamento, quando

solicitados para o efeito.

Pode ser solicitado apoio para promoção das

soluções de alojamento urgente e temporário, 

Contudo, o diploma refere ainda que podem

ser abrangidas por este Plano, com as devidas

adaptações, as necessidades de fixação local,

quando temporária e indispensável ao interesse

público, de funcionários e agentes do Estado,

nomeadamente os elementos das forças de

segurança, nos termos de protocolo a definir

entre o IHRU, I. P., e a SGMAI.

A execução do Plano Nacional de Alojamento

cabe ao Estado, através do IHRU, I. P., e do ISS, I.

P., em articulação com a CIG, o ACM, I. P., e a

ANMP, bem como, quando necessário, com

outras entidades competentes para gerir,

acompanhar e atribuir soluções de alojamento

em concreto.

Relativamente ao Inventário de Alojamento e

da Bolsa de Alojamento, este primeiro é

realizado pelo IHRU, I.P. consiste no

levantamento, identificação e quantificação dos



diretamente junto do IHRU, I. P., pelas

entidades beneficiárias, não ficando

prejudicada a possibilidade de aplicação

conjugada deste apoio com outros apoios

concedidos por outras entidades ou ao abrigo

de outros programas.

As entidades beneficiárias que pretendam

candidatar-se a apoio para soluções de

alojamento urgente e temporário devem

entregar os seus pedidos junto do IHRU, I. P e

tais candidaturas são analisadas e aprovadas,

tendo em conta a validade e viabilidade das

soluções apresentadas, bem como a coerência

destas com os fins estabelecidos no presente

decreto-lei.

Os alojamentos financiados ao abrigo do

presente decreto-lei só podem ser desafetados

do fim para que foram financiadas decorrido

um período de 20 anos a contar da data da sua

disponibilização e se antes de decorrido o

período referido, tal alojamento for desafetado

do fim para que foi financiado, fica a entidade

obrigada à devolução da totalidade das

importâncias recebidas.

Por fim, no início de cada ano o IHRU, I. P.,

publicita no Portal da Habitação os apoios

concedidos no ano anterior ao abrigo do

presente decreto-lei, garantindo a

confidencialidade das soluções de alojamento

sempre que aplicável.

Ora, esta Bolsa Nacional é de extrema

importância e esperemos que funcione em

conformidade e nos moldes em que o decreto

se pauta, uma vez que, é necessário uma

resposta social adequada e célere que permita,

de forma condigna, proporcionar uma

habitação - um direito humano consagrado - no

caso de eventos imprevisíveis ou excecionais ou

decorrentes da necessidade de alojamento

urgente, de forma temporária, de pessoas que

se encontrem em risco iminente de ficar

privadas de habitação. 

Esperemos efetivamente que funcione e acima

de tudo que seja possível abarcar todas as

situações urgentes e inadiáveis. 



À Conversa com... 

Evelise Domingues



Evelise Domingues

Nasceu em Moçambique, mas fez carreira em
Portugal, a qual terminou com a chegada da
pandemia de Covid-19.

No percurso profissional, conta com cerca de 43
anos no sector da organização e gestão de
eventos, possuindo vasta experiência em
coordenação de grandes eventos nacionais e
internacionais. 

Educação e Formação

- Licenciatura em Relações Internacionais pela
Universidade Lusíada;

- Master of Sales & Marketing Management (2010) ;

- Formação profissional em “Coordenação de
Equipas de Vendas”, “Técnicas de Negociação e
Assertividade”, entre outras.



Actividade docente

2004 a 2011 - Coordenação da Pós-Graduação em Imagem, Protocolo e Organização de Eventos na
Universidade Europeia

2006 a 2007 - Apoio à área de formação da AIP (Associação Industrial Portuguesa) nos cursos de
Gestão de Eventos organizados por aquela área

Carreira

FIL - Feira Internacional de Lisboa e CCL - Centro de Congressos de Lisboa

- Início da carreira integrando o Secretariado da Comissão de Gestão na FIL - Feira Internacional de
Lisboa em 1977

- Exercício de vários cargos nas áreas de Planeamento e contributo para a criação do Gabinete de
Relações Públicas entre 1977 a 1988

- Quando a Associação Industrial Portuguesa decidiu avançar com a construção, na zona da antiga FIL,

de uma infraestrutura, absolutamente necessária para afirmar Lisboa como destino de grandes
eventos internacionais, foi escolhida para integrar a estrutura de gestão que foi à data criada

- Enquanto Coordenadora de Eventos acolheu e organizou grandes eventos nacionais e internacionais,
quer no Centro de Congressos de Lisboa quer na FIL, que posicionaram a cidade de Lisboa como foco
de atração para realização de diferentes tipos de eventos e o dado serem espaços com uma grande
capacidade de organização funcional e competitiva.



Entrevista a Evelise

Domingues

BQ - O que mais e menos a apaixona nesta
área?

Evelise Domingues (ED) - A organização e gestão
de um evento de A a Z. Desenvolver uma ideia e
transformá-la em algo palpável, num verdadeiro
evento é o que mais me apaixona. O que menos
gosto é do stress associado a tudo o envolve a
organização. 

BQ -  Como caracterizaria a sua carreira numa
frase? 

ED - UM GRANDE DESAFIO QUE FOI SUPERADO.

BQ - A sua formação académica inicial foi em
Relações Internacionais, contudo optou por
trabalhar no sector da organização de eventos.
Qual a razão desta opção profissional? São
áreas que se complementam? 

ED - As Relações Internacionais são um conjunto
de estudos sistemáticos que vão das relações
políticas, económicas e sociais entre os estados, as
empresas transnacionais, as organizações
governamentais e não governamentais. Logo, as
relações que mantemos com os nossos clientes,
desde a captação do evento, passando pela
negociação, preparação, realização, até ao seu
encerramento, mergulham em campos como a
economia, a história, o direito internacional, a
filosofia e os estudos culturais. As Relações
Internacionais e a organização de eventos
complementam-se de forma efetiva.  Quando fui
convidada para trabalhar na FIL atraiu-me o facto
de ter que desenvolver uma ideia e transformá-la
num evento - numa feira, num Congresso ou num
"corporate meeting". Tive o privilégio de
concretizar vários projetos.

BQ - No seu papel de coordenadora e gestora
de eventos e de equipas, deparou-se
seguramente com grandes desafios. Qual
pensa ter sido o maior deles? Como os
superou?

"Desenvolver uma ideia e transformá-la em algo

palpável, num verdadeiro evento é o que mais me

apaixona."



ED - O maior desafio, sem dúvida, foi acolher a
organização da Web Summit 2016, naquela que
foi a primeira edição em Portugal, em Lisboa e,

muito especialmente, na Feira Internacional de
Lisboa. Lisboa foi escolhida, entre muitas
cidades da Europa, após uma grande
campanha que cresceu nas redes sociais e
conseguiu colocar a nossa capital no pódio e o
mundo a olhar para nós. Pela primeira vez
iríamos acolher um evento com uma exigência
tecnológica acima das nossas capacidades, pela
primeira vez iríamos receber nas nossas
instalações mais de 50 mil participantes, com
toda a logísticas que um evento desta natureza
exigia. O foco estava voltado para a cidade e
para os dois equipamentos FIL e Altice Arena.

Foi um grande desafio para nós a preparação da
exposição, das áreas de registo e de catering,

segurança, entre muitos outros, especialmente
a nossa capacidade de fornecimento
tecnológico. Foi sem dúvida o maior evento de
tecnologia, inovação e empreendorismo que
acolhemos, tendo participado mais de 50 mil
profissionais, oriundos de mais de 150 países,
incluindo representantes de 20 mil empresas
ligadas à área tecnológica , sete mil presidentes
executivos, 700 investidores e 2.000 jornalistas
internacionais. Foi impressionante. A equipe
conseguiu superar com muito trabalho e
dedicação.

BQ - Quais os eventos que mais a marcaram
e porquê?

ED - Felizmente foram vários os eventos que me
marcaram por um motivo ou outro. Mas há um
que ainda continua na minha memória e que
muito me orgulhei de ter contribuído para o seu
sucesso. O ISI - International Statistic Institute
em 2007. Conseguimos transformar o congresso
num evento com o maior número de
participantes jamais atingido (duplicamos),
conseguimos organizar uma exposição, que os
anteriores organizadores nunca haviam
conseguido. Os participantes foram
presenteados com o melhor e mais criativo
programa científico. O programa social foi
muito elogiado e os pré e pós tours foram muito
bem escolhidos. 

Esta foi a parte mais interessante, conseguimos
angariar meio milhão de euros de patrocínio
para o organizador. Foi um feito.

BQ -  Acompanhou a evolução desta área
desde a década de 70 até ao presente. Como
vê a evolução deste sector em Lisboa desde
então? 

ED - Colocar Lisboa em lugar de destaque no
ranking dos destinos ligados ao sector do
turismo de negócios (feiras, “coorporate
meetings” e congressos) foi um dos objetivos
definidos pela organização que tive o privilégio
de integrar e que levou à criação do GICOL -

Gabinete de Incentivos e Congressos de Lisboa,

hoje a ATL- Associação de Turismo de Lisboa.

Foram vários os eventos que a cidade conseguiu
atrair e que contribuíram para a evolução do
sector: de destacar a EXPO-98 - que atraiu à
capital portuguesa mais de 11 milhões de
visitantes. Igualmente de projeção internacional
e muito marcantes foram a XVII Exposição
Europeia de Arte, Ciência e Cultura, a UEFA
2004, para não referir muitos outros eventos,
como o Rotary International, o Congresso
Internacional de Diabetes. Durante todo este
período a cidade de Lisboa foi evoluindo a nível
de ranking das cidades organizadoras e antes
da pandemia do Covide 19, estávamos no
segundo lugar a nível mundial. Lisboa
conseguiu desenvolver equipamentos, criar
empresas organizadoras de eventos, grandes
profissionais e vencer, chegando ao segundo
lugar. 



BQ - Durante os últimos anos, Lisboa tornou-
se num dos locais preferidos por várias
entidades estrangeiras para a realização de
diversos tipo de eventos, o que contribuiu
para uma enorme expansão desta área.
Quais pensa que são as razões desta escolha
e quais as vantagens desta cidade para a
realização de eventos?

ED - Lisboa é uma cidade com muito carisma
que tem vantagens em relação a muitas outras
cidades - preços competitivos, serviços
altamente qualificados, hotéis de alta
qualidade, é uma cidade segura, tem um clima
ameno e especialmente um povo genuíno que
sabe receber e onde os nossos visitantes se
sentem em casa. Tem também os melhores
organizadores de Eventos (PCO´s) que muito
investem para realizar o sonho dos clientes. 

BQ - Apesar da pandemia da Covid-19 ter
abalado profundamente as empresas e
profissionais deste sector, acredita numa
recuperação ao nível do que existia antes?
Quais pensa serem as maiores dificuldades
que atualmente enfrenta este sector? 

ED - Vou-lhe dar a minha opinião muito
pessoal. Acho que no pós Covid-19 o sector vai
recuperar e superar todas as perdas por que
passou. Está demonstrado que as empresas
portuguesas sabem organizar eventos de
grande qualidade, tem a arte de receber, um
talento quase instintivo de como fazer. Será
apenas necessário que o Covid-19 seja
rapidamente "banido" da nossa sociedade.

BQ - Foi também coordenadora durante
vários anos de uma Pós-graduação de
Organização de Eventos? Foi desafiante? O
que mais gostou nesta experiência? 

ED - Este foi também um dos maiores desafios
da minha carreira, agora como docente. Criar
com o ISLA e depois Universidade Europeia
uma Pós-Graduação na área da Organização de
Eventos, utilizando métodos pedagógicos de
formação de executivos, aprofundando
competências de comunicação, de persuasão,

de negociação e de liderança. Foram cerca de
onze anos em que tive o privilégio de
acompanhar um conjunto de alunos que
posteriormente encontrei como clientes no
mercado.  

BQ -  Para terminar, que conselhos daria a
quem trilha ou queira trilhar o seu caminho
na gestão e coordenação de eventos no
nosso país? 

ED - Os consumidores estão cada vez mais
exigentes. Os profissionais dos eventos devem
ter competências técnicas que permitam obter
um grande resultado para organizadores, para
fornecedores e para consumidores. Os
profissionais de eventos devem gostar do que
fazem, de ser desafiados - muitas vezes
caminhamos num determinado sentido e é
necessário inverter ou alterar "a marcha". O
Gestor de Eventos tem que saber planear e
verificar, verificar sempre o que está feito e o
que falta fazer. A capacidade de organização,

bem como a flexibilidade para se adaptar aos
diferentes meios, ambientes e situações são
outras características a ter em conta. Ser bom
comunicador, criativo e lidar bem com os
imprevistos.



Depois da tempestade virá a

bonança?
Uma abordagem ao impacto da

pandemia e retoma no sector da

organização de eventos

Andreia Belchior

Já desde há vários anos, mas sobretudo na última

década, o nosso país virou palco e chamariz de

inúmeros eventos, acolhendo eventos nacionais e

internacionais, de maior ou menor dimensão, o

que em muito ajudou a nossa economia a crescer. 

Portugal é um país atrativo para a realização de

eventos por vários motivos. Para entidades e

empresas estrangeiras, é um país com preços mais

razoáveis, com um clima agradável, com mar, boa

gastronomia, espaços adequados às dimensões

dos eventos e com uma boa oferta de serviços que

complementam tudo o que é necessário para a

boa organização e sucesso de um evento.

Com o crescimento exponencial deste sector,

geraram-se novos empregos e novas empresas

quer de organização de eventos, quer das

atividades que gravitam em torno dela. 

Falamos por exemplo de transferes e transportes

de e para o aeroporto, espaços de eventos,

empresas de técnicos de imagem e som,

fotógrafos, empresas de hospedeiros/as e

coordenação de eventos, catering, restauração,

animação e espetáculos, merchandising, gráficas,

alojamento, entre outras que proporcionam

atividades e serviços para os eventos. 

Foram anos de ouro para quem vivia desta

atividade, contudo com a chegada da pandemia

em 2020, tudo mudou, obrigando durante vários

meses a uma paragem dos profissionais e

empresas deste sector.



Durante o estado de emergência e calamidade,

foram várias as medidas de contenção e mitigação

da propagação do vírus, entre as quais a limitação

do número de pessoas e da lotação dos espaços e

mesmo a proibição total da realização de eventos.

Isto foi fatal para grande parte dos trabalhadores e

empresas, obrigando a fechos, lay-offs e levando

muitos ao desemprego.

As empresas de organização de eventos recorrrem

quase exclusivamente à contratação de

trabalhadores independentes pagos a recibos

verdes, pelo que a precariedade dos profissionais

de eventos é de facto muito maior. 

Tudo isto aliado aos parcos e tardios apoios

estatais quer para empresas quer para os

trabalhadores, como já referido, teve

consequências nefastas para muitos. Contudo, as

empresas mais sólidas acabaram por sobreviver

fazendo um grande esforço para se adaptarem a

uma realidade nova, mas que veio para ficar

possivelmente durante mais tempo do que se

esperava.

Neste contexto, a APECATE (Associação

Portuguesa de Empresas de Congressos,

Animação Turística e Eventos) teve aqui um papel

relevante, uma vez que reuniu várias vezes com as

empresas deste sector, no sentido de serem

encontradas soluções para o futuro dos eventos, 

tendo inclusivamente organizado manifestações e

apelado às entidades governamentais para serem

encontradas alternativas no que se refere aos

apoios que não estavam a chegar.

Assistimos assim gradualmente a uma

readaptação das empresas de organização de

eventos. Por um lado, algumas optaram pela oferta

de outros serviços para empresas, apostando mais

nas vendas online, oferecendo prestadores de

serviços para o efeito, bem como ações de

marketing ou publicidade ao ar livre, ou em

espaços que se permitissem os mesmos, ou

mesmo à disponibilização de pessoal para

testagem Covid, ou oferta de testes, entre outros. 

Outras apostaram na realização de eventos online

tendo-se adaptado a esta nova forma de realizar

eventos e que foi muito bem acolhida quer por

empresas quer por outras entidades, tendo-se

realizado congressos, eventos de team building e

mesmo feiras de grande dimensão online. Foi uma

excelente alternativa que poderá vir a ter

acolhimento caso hajam outras situações

semelhantes. 

Realizaram-se também alguns eventos sem

público, recorrendo apenas à presença de

oradores e algum staff no local que seria o do

evento, transmitidos remotamente para restantes

participantes. 



Com o aliviar das medidas, assistimos a uma

progressiva retoma. A verdade é que nada

substitui os eventos presenciais, o contacto

pessoal, a troca de experiências, e mal houve a

oportunidade notou-se um aumento gradual mas

significativo. 

Houve e continua a existir um grande esforço por

parte dos espaços para cumprir com todas as

directrizes da DGS, oferecendo todas as condições

para eventos seguros, e rapidamente estamos a

voltar a uma retoma dos eventos presenciais. 

Os grandes desafios atualmente passam pelas

restrições que continuam a existir e que são sem

dúvida necessárias: a exigência de testagem para

para acesso a espaços, voos com restrições e regras

mais apertadas com a obrigação de testagem ou

certificado, isolamentos e quarentenas, limitação

do número de participantes, e constantes avanços

e recuos nas regras nos diferentes países. 

Entretanto, entramos no dia 1 de agosto numa

nova fase de alívio de medidas, que irá avançando

mediante a percentagem de vacinação em

Portugal. No entanto, como era de prever, há várias

regras que continuam a vigorar.

Entre as medidas gerais temos a exigência de

certificado digital de vacinação ou teste negativo à

covid-19 para restaurantes no interior às sextas-

feiras a partir das 19:00 e aos sábados, domingos e

feriados durante todo o horário de funcionamento,

bem como para viagens por via aérea ou marítima,

estabelecimentos turísticos e alojamento local,

termas e spas, casinos e bingos, eventos culturais,

desportivos ou corporativos com mais de 1000

pessoas em ambiente aberto ou 500 pessoas em

ambiente fechado e ainda para casamentos e

batizados com mais de 10 pessoas. 

Os eventos ao ar livre têm regras específicas pelo

que deverão ser confirmadas no website de cada

evento tal como os os eventos desportivos

amadores e de formação com regras específicas e

os recintos fechados continuam com a restrição de

33% da lotação.



Para alguns países ainda só se permitem viagens

essenciais, obrigando ao isolamento profilático à

chegada a Portugal, pelo que também isso

constitui um entrave às viagens desmotivando a

organização de um evento internacional no nosso

país. 

Continuam ainda a ser obrigatório o

distanciamento social, a lavagem frequente das

mãos, o uso obrigatório de máscara quando não

seja possível manter a distância de dois metros

bem como as restantes regras de etiqueta

respiratória.

Com tudo isto, pergunta-se: Voltaremos ao que era

antes com centenas de eventos por dia?

Voltaremos a ter um Web Summit com 80 mil

pessoas ou os congressos médicos ou científicos

que juntavam milhares de pessoas? Talvez sim, ou

talvez não, ou pelo menos não com essa dimensão

enquanto houverem as restrições que ainda se

fazem sentir, ou com a mesma dimensão e

número de participantes. O futuro o dirá.

Esperemos que a previsão da nossa convidada

Evelise Domingues se realize e que com o tempo

venha a bonança que todos os profissionais e

empresas deste sector esperam ansiosamente e

para o qual tanto trabalham.



T h e  T i p
Lojas Pop-Up: o hit do Verão

As lojas Pop-Up são um conceito inovador, muito em voga na altura do Verão, ainda que

não seja um conceito limitado à sazonalidade. Esta modalidade tem vindo a crescer em

Portugal, sendo várias as áreas comerciais que podem ser abrangidas nesta dinâmica. A

criatividade e rapidez são os pontos máximos para o sucesso de uma loja pop-up.

Mas, o que são estas lojas pop-up?

Lojas Pop-Up (ou Pop Up Stores) são lojas temporárias, de uma determinada marca, num

espaço físico, tendo a sua grande massa adepta entre os detentores de negócios virtuais

que, por norma, não possuem espaços físicos de venda ao público e que, assim, durante

um determinado período de tempo, têm um local físico onde podem contactar com os

seus clientes e, mesmo, dar a conhecer a novos públicos-alvo, a sua marca, de uma forma

tradicional. 

Soraia Quarenta
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Há um conceito de exclusividade também por detrás

de uma loja Pop-Up que a torna uma ferramenta

atractiva tanto para marcas que estão a iniciar o seu

posicionamento no mercado, como também aquelas

que já se encontram bem sedimentadas no mesmo,

mas que, fruto de um mundo em constante inovação

e progresso, sentem necessidade de mudança

frequente.

As vantagens são mais que muitas, na medida em

que permite a venda de produtos, especialmente

quando há uma dificuldade de escoamento dos

mesmos, é uma óptima forma de lançar novos

produtos e testar a sua relevância no mercado,

aumenta a visibilidade e reconhecimento da marca

(brand awareness) e, conforme acima dito, é uma

oportunidade de angariar novos clientes, o que,

naturalmente, se traduz num aumento de vendas (daí

que seja um conceito tão apetecível para as empresas

a operar apenas em e-commerce).

A imaginação é o único limite para os negócios que

podem ser enquadrados neste conceito, que podem

abarcar desde a bijuteria e cosméticos até a produtos

de comércio local ou que só estejam disponíveis em

certas alturas do ano.

Aliás, tem sido tão amplamente desenvolvido que, a

nível de parceiros BQ Advogadas, damos o exemplo

do Dr. Nuno Nobre que, recentemente, desenvolveu

um conceito de pop up gastronómico, que tem sido

um sucesso na Madeira (para mais informações,

consulte aqui https://visao.sapo.pt/visaose7e/comer-e-

beber/2021-05-10-ir-a-madeira-para-amar-beber-e-

comer/).

https://visao.sapo.pt/visaose7e/comer-e-beber/2021-05-10-ir-a-madeira-para-amar-beber-e-comer/


Os espaços e suas condições são uma questão de

negociação com os proprietários das lojas físicas,

sendo que os centros comerciais já estão muito

familiarizados com esta modalidade e da mesma têm

tirado proveitos.

Nos Estados Unidos, país onde nasceu a modalidade,

já não se passa sem as Pop Up Store, esperando os

consumidores, mais do que uma compra, uma

verdadeira experiência, pelo que os níveis de

exigência na criatividade, exclusividade e surpresa são

elevados, pois os clientes, literalmente, esperam o

inesperado.

Em Portugal é uma ideia em crescimento e já com

alguns fãs, mas que, à boa maneira portuguesa, ainda

encontra uma certa resistência, dado ser uma

novidade. Contudo, o conceito é interessante e as

vantagens são mais que muitas, tanto para o lado das

marcas, como para o dos proprietários dos espaços

que, podem ver algum lucro a curto prazo, sem

comprometer um arrendamento comercial mais

prolongado no futuro.

Assim, a próxima vez que se deparar com uma Pop

Up Store (as mesmas geralmente estão bem

identificadas quanto à sua natureza), entre e

experimente o que as mesmas têm para oferecer.

Pode ser que se surpreenda!
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