Portugal

Fundada em 2001, a Osiris é o DMC português referência em
viagens de incentivo e lazer na costa oeste da Europa. Sua maior
missão é proporcionar um serviço personalizado de qualidade,
procurando criar laços permanentes e duradouros com seus
clientes. Com uma equipe que acumula décadas de experiência
no mercado, a Osiris busca sempre garantir segurança,
conhecimento aprofundado do destino e um elevado nível de
inovação e personalização para cada grupo. Todas as viagens
planejadas contam com um forte engajamento de sua equipe
desde a fase de preparação até sua execução, assim buscando
sempre atender as necessidades e especificidades de cada
cliente. Para empresas, são oferecidas soluções completas para
reuniões, congressos e eventos. A Osiris também conta com
outras três divisões: a Atlantic Collection, que é especializada
nas ilhas de Açores e Madeira e conta com escritórios próprios;
a O-JETS, que fornece aluguel de jatos privados de ponta; e a
O-BUS, um meio de transporte único e exclusivo para grupos.

Por que Osiris Travel & Events?
Desde 2001, a OSIRIS vem reunindo uma ampla rede de clientes
provenientes de 4 continentes, firmando-se como uma referência
nacional na gestão de viagens corporativas e de incentivo.
Também vale destacar outras áreas nas quais as equipes da
OSIRIS demonstram elevados índices de especialização: na gestão
de eventos desportivos, na organização de viagens de lazer à
medida e altamente personalizadas e na qualidade de suas
divisões exclusivas como a O-JETS, O-BUS e Atlantic Collection.
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Portugal
by Osiris
Portugal é um país de cenários que contrastam,
com inúmeros castelos, palácios e jardins
dignos de admiração. O país conta com
uma natureza impressionante, esbanjando
encantadoras praias de norte a sul e uma
beleza única em suas planícies e montanhas. O
destino se torna ainda mais fascinante com o
seu apelo à religiosidade, sendo lar de uma das
cidades mais importantes para peregrinação
do mundo, a inesquecível cidade de Fátima.
A arte está presente em todas as suas facetas,
sobretudo nos magníficos tesouros de arte
sacra. A gastronomia é impecável, sempre
acompanhada de bons vinhos mundialmente
reconhecidos, e seu povo se destaca pela
simplicidade, simpatia e hospitalidade.

5 razões para fazer uma
viagem de incentivo aqui.
1. As pessoas: os portugueses são o melhor
cartão de visita de Portugal. Sua simpatia,
hospitalidade e receptividade encantam
visitantes dos cinco continentes. Além disso, a
forte conexão cultural entre Brasil e Portugal
fazem do destino um lugar familiar e especial.
2. Segurança: Portugal é internacionalmente
conhecido com um dos destinos mais seguros
do mundo. Além disso, o idioma também é
um facilitador para viajantes brasileiros que se
sentem mais confortáveis em um país onde
se pode comunicar na língua materna.
3. Conectividade: Portugal possui conexão
aérea direta com várias cidades do Brasil,
facilitando a logística de grupos.
4. Diversidade: um país com grande diversidade
de paisagens ,atividades de lazer e um
patrimônio cultural único, onde a tradição e a
contemporaneidade convivem em harmonia.
5. Gastronomia: Portugal ostenta uma
gastronomia tão rica e variada como a sua
paisagem, com um cardápio extenso de
frutos do mar, vinhos e doces tradicionais.

Informações Básicas

Ideias de Itinerários & Custos

Idioma

Cidade

Noites

Orçamento Médio*

Lisboa

3

EUR 1.080,00

Lisboa
Porto

3
3

EUR 1.875,00

Lisboa
Évora

3
2

EUR 1.750,00

Alter do Chão
Lisboa

3
2

EUR 1.620,00

Porto
Douro

3
2

EUR 1.800,00

Lisboa
Madeira

2
3

EUR 1.950,00

O idioma oficial é o português.

Moeda
A moeda oficial é o Euro. Cartões de
crédito são amplamente aceitos em todo
o país.

Documentação & Visto
Brasileiros não precisam de visto
para entrar em Portugal, apenas um
passaporte com validade mínima de 6
meses.

Política de Gorjetas
Não existe uma política oficial de
gorjetas. No entanto, para grupos,
os guias, motoristas e empregados
de restaurantes esperam receber
gratificação. Recomendamos de 3 a 5
euros por pessoa por dia.

*Valores estimados em euros por passageiro em acomodação dupla para um
grupo de 40 pax em média temporada incluindo hospedagem 5 estrelas, café da
manhã, almoço e jantar, transporte com guia, atividades turísticas e jantar de
gala de despedida. Os bilhetes aéreos internacionais não foram considerados.

Conexões Internas

Religião
O povo português é maioritariamente
católico, mas a constituição portuguesa
garante a liberdade religiosa, o que se
traduz na presença em Portugal de
diversos cultos.

Porto

Coimbra

Saúde & Segurança
Portugal dispõe de um amplo sistema
nacional de saúde, com fácil acesso a
hospitais públicos e privados. Em matéria
de higiene, os hotéis, restaurantes e
empresas de turismo são obrigadas
a cumprir todas as boas práticas
recomendadas pela Direção Geral de
Saúde.

Clima
Portugal é o país com um dos climas
mais amenos da Europa. A alta
temporada compreende os meses de
verão (junho a setembro). Os meses
de primavera e outono também são
ótimos para conhecer o país (abril-maio
/ setembro-outubro). A baixa temporada
vai de novembro a março, meses de
inverno, com temperaturas baixas.

Etiqueta & Comportamento
Portugal é um país moderno, laico e
secularista, mas com forte fé católica. Por
isso, exige-se respeito ao visitar lugares
sagrados, como igrejas ou paróquias.

Douro

Lisboa

Algarve

Madeira

Partida

Destino

Distância

Transporte

Tempo

Lisboa

Porto

315km

Ônibus

3h30m

Lisboa

Faro (Algarve)

280km

Ônibus

3h

Lisboa

Madeira

970km

Avião

1h30m

Porto

Régua (Douro)

120km

Ônibus

1h45m

Porto

Coimbra

120km

Ônibus

1h15m

Transportes Disponíveis
Veículo

Modelo (ou similar)

Capacidade

Carro standard

Mercedes E Class

3

Carro deluxe

Mercedes S

3

Minivan

Mercedes V Class / Sprinter

6 / 15

Minivan deluxe

Mercedes Sprinter

8 / 15

Micro-ônibus

Iveco Daily

Ônibus

Scania / Man / Mercedes

25
35 / 50 / 55

Clima & Eventos
JAN

Janeiro é um dos meses mais chuvosos do ano e com dias mais
frios. No sul do país e nas ilhas, os dias são mais brandos e menos
chuvosos. A temperatura máxima é de 16ºC e mínima de 10ºC.

1, Ano Novo
6, Dia dos Reis

FEV

Condições climáticas semelhantes a janeiro. A
temperatura máxima é de 18ºC e mínima de 11ºC.

Carnaval
Fantasporto

EVENTOS DE CLASSE
MUNDIAL EM PORTUGAL

MAR

Observamos uma diminuição das chuvas e uma ligeira subida
de temperatura. Este mês é mais favorável para saídas ao
ar livre, sobretudo no sul, onde o calor é mais confortável.
A temperatura máxima é de 21ºC e mínima de 11ºC.

Ótimos preços e poucos visitantes!

ABR

Em abril o tempo é primaveral. Dias amenos,
com sol e com cada vez menos dias chuvosos. A
temperatura máxima é de 18ºC e mínima de 13ºC.

Semana Santa
Festival Internacional do Chocolate

MAI

Uma das melhores épocas em Portugal: o sol está
garantido e a precipitação é escassa. A temperatura
máxima é de 25ºC e mínima de 14ºC.

1, Dia do Trabalhador
Romaria de Fátima

JUN

Junho marca o início do verão. Dias quentes embora
com algum vento e quase sem chuva. A temperatura
máxima é de 28ºC e mínima de 17ºC.

Festas Populares
10, Dia de Portugal
16, Corpo de Deus

JUL

Julho é um mês muito quente e com noites
amenas. Praticamente não chove. A temperatura
máxima é de 33ºC e mínima de 19ºC.

Ótima época para
aproveita as praias!

Agosto é considerado o mês mais quente do ano. A
temperatura máxima é de 36ºC e mínima de 19ºC.

15, Assunção de Nossa Senhora

Clima continua quente, embora um pouco mais ameno.
A temperatura máxima é de 29ºC e mínima de 17ºC.

Festival de Nossa Senhora
de Nazaré

AGO

SET

SKY BAR BY SEEN – Tivoli Avenida Liberdade

Algarve Congress Centre – Tivoli Marina Vilamoura

Com 88 anos de hospitalidade atemporal, locais distintos e um serviço dedicado, a Tivoli Hotels
& Resorts apresenta uma seleção de venues superior para o seu próximo evento em Portugal.

OUT

Outubro marca o início do outono. Dias amenos e
por vezes alguns dias com chuva. A temperatura
máxima é de 25ºC e mínima de 14ºC.

5, Implementação da República

NOV

O clima torna-se mais úmido e o número de dias de chuva
aumenta. As temperaturas diminuem, sobretudo durante a
manhã. A Temperatura máxima é de 20ºC e mínima de 11ºC.

Excelente para visitar o Alentejo

DEZ

Início do inverno com dias frios e mais chuvosos. Com o norte
mais chuvoso, a região do Algarve e o arquipélago da Madeira
são os únicos que continuma se beneficiar de um clima
agradável. A temperatura máxima é de 17ºC e mínima de 9ºC.

1, Restauração da Independência
Natal

De ecléticos rooftops com vistas panorâmicas sobre a vibrante cidade de Lisboa
a sofisticadas instalações de conferências com deslumbrantes enquadramentos sobre o mar
no caloroso Algarve.
Descubra estes extraordinários espaços em tivolihotels.com.

tivolihotels.com
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Espaços Incríveis para Eventos

Lisboa
Pátio da Galé

Estufa Fria de Lisboa

O Pátio da Galé, inaugurado em 2011, situa-se na Ala poente
do Terreiro do Paço, no local onde se situavam o Paço Real e a
Casa da Índia. Marcado essencialmente pela sua versatilidade
e polivalência, o espaço permite inúmeros layouts e diversas
utilizações, de eventos culturais a jantares corporativos e
particulares.
1100

Com 800m² o espaço da Estufa Fria de Lisboa está
disponível para a realização de qualquer tipo de evento
(festas, casamentos, conferências, congressos, entre outros),
recuperando assim o glamour, a mística e o poder de atração
que sempre a acompanharam desde que foi edificada nos
anos 50.
600

Convento do Beato

SUD Lisboa Hall

Com uma ótima localização e excelente infraestrutura,
o Convento do Beato é o local ideal para a realização de
congressos, seminários, exposições, casamentos e outros
acontecimentos sociais. O constante investimento na
recuperação do edifício, potencializa a sua utilização para todo
o tipo de eventos, em que estética, segurança e funcionalidade
são elementos-chave do sucesso (3). 900

O SUD Lisboa Hall é uma referência para todos os eventos
em Lisboa, com uma localização privilegiada e uma vista
excepcional sobre o rio Tejo. Com oferta diferenciada,
localização perfeita e excelente animação o espaço é
único. Grande em tamanho e com tecnologia de ponta, o
espaço adapta-se a qualquer tipo de evento, decoração e
entretenimento (4). 400

Lisboa é uma cidade cheia de histórias para contar, onde o sol brilha 290 dias por ano, um lugar cheio de autenticidade,
onde velhos costumes se misturam com entretenimento e inovação de alta tecnologia. A capital portuguesa é uma das mais
antigas da Europa, e hoje é um belo exemplo de uma metrópole acolhedora e globalizada.

Atividades & Experiências
Pôr do Sol em Lisboa a bordo de um catamarã
A bordo de um fantástico e luxuoso catamarã, os convidados
poderão observar a capital portuguesa sob as luzes do Pôr
do sol, enquanto desfrutam dos vinhos portugueses com um
sommelier profissional. Nesse momento de navegação no
magnífico Rio Tejo, os passageiros poderão ver monumentos
como a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, a Ponte
25 de Abril, o Cristo Rei e a Praça do Comércio.
240

Tour na Arrábida com visita à vinícola,
degustações e workshop de azulejo
Tour de dia inteiro na Serra da Arrábida (Península de
Setúbal), com possibilidade de visita a uma Quinta com prova
de vinhos, queijos e azeites. Na parte da tarde, realizaremos
um workshop de pintura de azulejo, onde teremos a
oportunidade de aprender mais sobre esta arte tradicional de
Portugal e pintar seu próprio azulejo (2).
100

Visita Exclusiva Museu dos Coches
Propomos uma viagem ao passado com uma visita privada ao
Museu Nacional dos Coches, localizado na histórica zona de
Belém, com um coquetel no final onde poderemos provar os
famosos “Pastéis de Belém” acompanhados por um cálice de
vinho do Porto. O Museu dos Coches tem uma coleção única
no mundo, com carros, berlindas e carruagens, ricamente
decorados. Em 2015 a coleção foi transferida para um novo e
moderno edificio desenhado pelo arquiteto brasileiro, Paulo
Mendes da Rocha.
300

2

3

Passeio de automóvel clássico por Cascais e Sintra
Passeio de meio dia de automóvel clássico (Old Timers) por
Estoril, Cascais, Guincho e Sintra, com visita ao Cabo da Roca
e à vila histórica de Sintra; Uma ótima oção para conhecer e
disfrutar de um passeio de carro junto ao mar ao longo da
fabulosa Riviera Portuguesa, passando pela Vila de Sintra e
parada obrigatória no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental
do continente Europeu (1).
90
1

Capacidade Máxima
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SUD LISBOA

EPIC SANA ALGARVE

Turn your event

into a luxurious
experience
Torne o seu evento numa experiência luxuosa

MYRIAD BY SANA

EPIC SANA MARQUÊS

EPIC SANA LISBOA

At SANA, we believe an event is much more than an event. It is a moment of sophistication, where
business meets leisure and technology enriches the luxury of an experience that goes far beyond
your expectations.

Na SANA, acreditamos que um evento é muito mais do que um evento. É um momento de sofisticação,
onde os negócios se cruzam com o lazer e a tecnologia enriquece a luxuosidade de uma experiência,
que vai além das suas expectativas.

Visit us in Portugal and discover everything we have to offer.

Visite-nos em Portugal e descubra tudo o que temos para lhe oferecer.

.

sanahotels.com
BEYOND YOUR EXPECTATIONS

Espaços Incríveis para Eventos

Porto
Centro de Congressos da Alfândega do Porto

Palácio da Bolsa
Centro cultural e de conferências, o Palácio da Bolsa é um
espaço com condições únicas para a realização de concertos,
recepções, congressos, incentivos, e eventos variados.
O Palácio da Bolsa presta serviços de apoio que vão do
catering à decoração de salas, passando pela instalação de
equipamentos técnicos.
400

Localizado no centro histórico do Porto, às margens do Rio
Douro, o Centro de Congressos da cidade encontra-se na antiga
Alfândega do Porto, um edifício histórico recuperado pelo
arquiteto Souto Moura. Com 36.000 m2 de área útil, 22 espaços
multifuncionais e 400 vagas de estacionamento, foi considerado
o Melhor Centro de Congressos da Europa pelos Business
Destinations Travel Awards em 2014, 2015 e 2017.
1200

Terminal de Cruzeiros de Leixões

Mosteiro de São Bento da Vitória

O Terminal de Cruzeiros de Leixões é um local privilegiado para
a realização de eventos, dispondo de uma área de exposição
de 600m2. Neste espaço social e público por excelência,
situa-se a Sala Nobre que conta com beleza, funcionalidade
e polivalência. Suas características únicas favorecem o
acolhimento dos mais diversos eventos, desde congressos a
jantares de gala (3). 350

Situado na freguesia de Vitória, na cidade do Porto, o mosteiro
é um dos edifícios religiosos mais importantes da cidade e
está classificado como Monumento Nacional desde 1977. O
monumento é um exemplo de grandiosidade arquitetônica
e está disponível para a realização de eventos corporativos e
sociais como casamentos (4). 500

O Porto é uma das cidades mais vibrantes da Europa e a riqueza do seu patrimônio artístico, seus vinhos, gastronomia e a sua
vida cultural são apenas alguns dos motivos que o fazem ser uma visita imperdível em Portugal. Ao longo do rio e do mar, a
cidade desdobra-se em paisagens encantadoras, esplanadas convidativas e lindos espaços ao ar livre.

Atividades & Experiências
Competição de Regata no Rio Douro
Uma atividade divertida de team building onde o grupo pode
testar suas habilidades náuticas a bordo de barcos de regata
no incrível Rio Douro, permitindo a competição entre várias
equipes simultaneamente.
90

Visita às caves do vinho do Porto com degustação
Tour privado às tradicionais caves de vinho do Porto em
Vila Nova de Gaia com degustação. Uma oportunidade de
conhecer mais sobre a história do mundialmente famoso
vinho do Porto. Ao longo da visita os participantes irão
aprender onde é feita a colheita das uvas e o processo de
elaboração deste vinho tão característico (2).
80

Workshop de cozinha tradicional portuguesa
A gastronomia portuguesa é um dos melhores cartões de
visita de Portugal, apreciada internacionalmente. Neste
workshop de cozinha tradicional o grupo terá a possibilidade
de preparar alguns pratos para o seu próprio almoço, guiados
por um chef português.
70

3

Passeio de trem pelo Vale do Douro com visita a
vinhedos e desgustações
Uma visita ao Vale do Douro com ida de trem, com
possibilidade de um vagão privado para o grupo. À chegada,
recepção por grupo de bombos, visita a uma das quintas com
almoço e atividades na vinícola, como engarrafamento com
possibilidade de garrafa personalizada, degustação e outras
mais. Retorno em um ônibus ao longo das margens do rio,
por uma das estradas mais bonitas do mundo (1).
120
2

Capacidade Máxima
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Meaningful Gatherings

Seja recebido de forma acolhedora e calorosa no Sheraton Porto Hotel & Spa.
Situado no coração do distrito empresarial, o Hotel oferece a oportunidade de viver
e de se conectar com o Porto, um destino que, tal como o seu vinho, é um elixir
único para ser calmamente vivido e apreciado.
O Sheraton Porto Hotel & Spa oferece o que há de melhor em arquitetura,
iluminação e conforto, aliado a uma experiência gastronómica incomparável com
1.750 m2 de espaço interior flexível para reuniões, bem como 4.000 m2 de jardins
para eventos.
sheratonporto

sheratonporto

Para reservas +351 220 404 000
ou sales.porto@sheratonporto.com

Sheraton Porto Hotel & Spa,
Porto, Portugal
Rua Tenente Valadim 146
4100-476 Porto, Portugal
T +351 220 404 000

sheratonporto

©2019 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. All names, marks and logos are the trademarks of Marriott International, Inc., or its affiliates.
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Espaços Incríveis para Eventos

Algarve
Centro de Congressos do Algarve

Considerado um dos melhores destinos litorâneos da Europa, em Algarve você pode fazer muito mais do que estender a sua
toalha ao sol. Suas praias, natureza deslumbrante, a cultura e a tradição e seu povo acolhedor se unem para proporcionar
experiências únicas e diversificadas a seus visitantes.

Atividades & Experiências
Passeio de catamarã de luxo

Visita a Lagos e Sagres

Um passeio de meio dia a bordo de um catamarã de luxo na
costa algarvia, visitando as famosas grutas oceânicas e com
possibilidade de realizar um churrasco em praia privativa. 340

Tour de dia inteiro à Sagres e Lagos, dois vilarejos charmosos
na ponta ocidental do Algarve. Durante o tour visitaremos
lugares como a Fortaleza de Sagres, o Cabo de São Vicente e a
Ponta da Piedade (2).
200

O Centro de Congressos do Algarve
é o destino de excelência para
conferências, reuniões, sessões
exclusivas de lançamento de produtos
e eventos no sul de Portugal.
As modernas instalações, com
configurações ajustáveis e tecnologia
de ponta, permitem receber grupos
de diversas dimensões e se beneficiar
da complementaridade de serviços
oferecidos pelo contíguo Hotel Tivoli
Marina Vilamoura.
1400

Palácio de Congressos do Algarve

Lakeside Vilamoura

Um total de 23 salas de reunião que
podem ser aumentadas, diminuídas,
conjugadas, adaptadas às necessidades
de cada evento, e um auditório. No
Palácio de Congressos do Algarve, um
dos maiores da Península Ibérica, utilizase tecnologia de ponta e infraestrutura
moderna para prestar um serviço de
excelência a eventos que tanto podem
ser empresariais, como espetáculos de
música ou apresentações.
700

Desfrute de um espaço exclusivo
envolvido por sofisticados jardins e pela
beleza de um lago natural: Lakeside
Vilamoura. Num espaço deslumbrante
para eventos privados ou jantares de
gala, o ambiente fresco e versátil do
mesmo permite a criação de diferentes
áreas com cenários personalizados de
acordo com a sua preferência. 1000

Sobrevoo de balão com almoço em uma quinta
Sobrevoe a belíssima região do Algarve a bordo de um balão
de ar quente e encante-se com vistas impressionantes da
natureza e vilarejos da região. Em seguida, faremos um
almoço exclusivo em quinta ou propriedade rural.
120

2

Passeio de jipe 4x4 nas serras algarvias
Nesta atividade, levaremos o grupo para um passeio de
meio dia de jipe 4x4 pelas serras algarvias com paradas em
diversos promontórios para observar a beleza singular dessa
região. A experiência inclui um circuito pré-definido e o
acompanhamento de equipe de coordenação (1).
100

Capacidade Máxima

1

Mais Locais
de Interesse

Produção e Bastidores dos Eventos

Que tal organizar uma conferência na Torre de Belém ou em plena Altice Arena para 50 mil pessoas oriundas de todas as partes
do globo? Seja qual for o evento ou a finalidade, a equipe de especialistas em MICE da Osiris está pronta e preparada para ajudar,
visando sempre o sucesso do evento através da otimização das hipóteses e pela atenção aos detalhes.

Mais Opções para Eventos
Cidade

Venue

Tipo

Campo Pequeno

Arena

900

Adega de Colares

Adega

500

Forte da Cruz

Fortaleza / Palácio

120

Porto

Baron's Gallery & Hall

Adega

350

Algarve

Bovino

Restaurante

500

Lisboa

Capacidade

Sugestões de Hospedagem
Cidade

Lisboa

Porto

Algarve

Hotel

Categoria

Apartamentos

Twins

Four Seaons Lisboa

282

59

Tivoli Avenida Liberdade

286

99

Palácio de Governador

60

-

Avani Avenida Liberdade

119

39

Epic Sana Lisboa

329

114

Epic Sana Marques

416

162

The Yeatman

109

100

Intercontinental Porto

105

23

Torel AvantGarde

47

17

Hotel Carrís Porto Ribeira

90

70

Sheraton Porto

291

77

Tivoli Marina Vilamoura

383

279

Anantara Vilamoura

280

140

Vila Vita Parc Resort

170

61

Vila Galé Lagos

247

232

Epic Sana Algarve

229

109

Madeira

Açores

Alentejo

Conhecida também como a pérola do
atlântico, o arquipélago da Madeira
está a apenas 90 minutos de voo desde
Lisboa. Seu clima sempre ameno é
um convite a descobrir sua vegetação
exótica, águas calmas e praias de areia
escura. Como povo amável e acolher,
a Madeira é um local ideal para todos
os que desejam conciliar relaxamento
com atividade física, tirando proveito
da montanha, do mar, dos passeios
a pé nas montanhas ou de uma nova
aventura. É também um lugar para
visitas a jardins botânicos exuberantes,
degustar vinhos a acompanhar o ritmo
de trabalho lento de bordadeiras e
tecelões de vime.

As nove ilhas dos Açores escondem
muitas surpresas. Moldado por uma
forte atividade vulcânica, o arquipélago
esconde mais de 1.700 vulcões, nove
dos quais ainda ativos, uma vibrante
vida subaquática e montes e vales
de uma beleza natural única. São
Miguel é a maior ilha do destino e é
conhecida por sua paisagem vulcânica,
flora e pela rica vida marinha. Suas
mágicas lagoas, águas termais,
miradouros, praias e gastronomia te
deixarão fascinado e com vontade de
retornar! Os Açores possuem todos os
ingredientes para proporcionar uma
experiência ímpar a qualquer visitante.

Uma imensa região pouco habitada,
com vilas charmosas, farta
gastronomia e algumas das melhores
vinícolas de Portugal. Esse é o Alentejo,
a extensa faixa entre Lisboa e o Algarve
que tem Évora como sua maior e mais
conhecida cidade, e que encanta
turistas com outros tantos vilarejos
despretensiosos. O tempo aqui parece
passar mais devagar, a culinária é de
dar água na boca, o artesanato muito
rico, o povo muito amável e cheio de
histórias pra compartilhar!

Enriqueça
seu Programa

Atividades Educacionais
& Responsabilidade Social
Sessões de business learning em universidades
Sessões de business learning temáticas, de meio
dia ou dia inteiro, e com possível complemento
de visitas técnicas. Conteúdos concebidos à
medida por parceiro de consultoria e formação, e
partilhados em palestras em universidades e/ou
institutos técnicos nacionais como a Nova SBE, o
ISEG-LSEM ou o ISCTE-IUL.

Visitas a incubadoras de empresas
tecnológicas e criativas
Visitas acompanhadas por responsáveis internos
(community managers), com duração de uma
a duas horas, a incubadoras de empresas
tecnológicas e criativas, nomeadamente start-ups.
São comunidades de criadores que visam atrair
empreendedores freelancers, pequenas empresas,
mas também médias e grandes, nacionais ou
internacionais e que estejam em busca de níveis
de criatividade, inovação e competitividade mais
elevados. Alguns exemplos: LACS - Creative Cluster,
Startup Lisboa, Beta-i ou ENTER Altice Labs.

Eco-Team Building

Nenhum evento é muito complexo para a OSIRIS. Desde o espaço mais exclusivo, aos efeitos visuais dignos de Hollywood,
passando por um catering saído da mente dos mais conceituados chefes do mundo, a OSIRIS garante um evento de sucesso,
fruto da sua experiência em diversas produções.

Ideias de Entretenimento
Apresentação de Fado
O fado é um estilo musical português.
É cantado por uma só pessoa (fadista)
acompanhado por uma viola clássica
e uma guitarra portuguesa. O fado
foi elevado à categoria de Patrimônio
Cultural e Imaterial da Humanidade
pela UNESCO em 2011. O fado não é
uma importação, mas sim o resultado
de uma fusão histórica e cultural que
ocorreu em Lisboa.

Tunas acadêmicas
ou ranchos folclóricos
As Tunas Acadêmicas são um
agrupamento musical composto por
estudantes universitários. O rancho
folclórico é um grupo de dança e
música folclórica portuguesa. É um
genêro musical e de dança de origem
popular, que representa a identidade
social de uma comunidade através
de atividades culturais que nasceram,
individualmente ou coletivamente, e se
desenvolveram com o povo.

Encenações Históricas
Encenações históricas por parte de
atores, que numa recepção, numa
degustação, num breve momento
musical ou até numa visita guiada
vestem a pele de personagens ilustres
da história de Portugal (rainhas como
D. Maria I ou reis como D. Pedro IV), ou
até caracterizações de grupos culturais
e do folclore nacionais, como confrades,
marinheiros, minhotas ou lavadeiras.

As atividades do ECO-Teambuilding são uma
maneira divertida de implementar uma mudança
de atitudes para obter um maior grau de
conscientização sobre nosso impacto ambiental
como trabalhadores e como cidadãos. Por exemplo,
como podemos repensar, reduzir, reutilizar e reciclar.
O objetivo é se tornar um agente de mudança no
trabalho, com colegas ou até em casa. Diferentes
tipos de actividades: ECO-Geocaching, Desafio
Brunch Zero-Desperdicio, Jardins corporativos,
Reflorestamento e erradicação de invasores, Desafio
ECO Village, Banho ECO-Florestal.

Sugestões de Presentes
Porcelana Vista Alegre
Peças de porcelana /cerâmica /cristal tradicionais,
produzidas pela Fábrica da Vista Alegre desde
1824. A empresa, pela sua história e tradição,
mantém-se a mais emblemática produzindo cerca
de 10 milhões de peças por ano, entre porcelana
decorativa e doméstica.

Peças de Cortiça
Artigos produzidos em cortiça, uma das principais
e mais nobres matérias-primas produzidas e
exportadas por Portugal, responsável por mais de
50% da produção mundial.

Vinho do Porto
O Vinho do Porto é um vinho doce natural e
fortificado, produzido exclusivamente a partir de
uvas provenientes da Região Demarcada do Douro.
É um ex-líbiris de Portugal e um dos vinhos mais
conhecidos e apreciados em todo o mundo.
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Experiências
Pré-Viagem

Visita Guiada ao Palácio da Bolsa
O Palácio da Bolsa, ou Palácio da Associação Comercial do Porto, edifício de estilo neoclássico, começou a ser construído em
6 de Outubro de 1842, data solene de colocação da primeira pedra, dado o encerramento da Casa da Bolsa do Comércio que
obrigou os comerciantes portugueses a discutirem os seus negócios em pleno ar livre. Autêntica sala de aulas ao vivo, o Palácio
da Bolsa atrai anualmente mais de 300 mil visitantes, estando entre os monumentos mais visitados no Norte de Portugal. Esta
atividade consiste numa visita virtual, com guia especializado, pelo interior do Palácio da Bolsa.

Passeio de bondinho nos bairros históricos de Lisboa
Esta é talvez a atração turística mais procurada de Lisboa: um
passeio no tempo, subindo colinas e ruas medievais a bordo
dos ônibus elétricos antigos (bondinhos) que ainda fazem
parte da rede de transportes públicos da cidade. Esta atividade
consiste num tour virtual com guia especializado, passando
pelos principais bairros históricos lisboetas, tais como Estrela,
São Bento, Bairro Alto, Baixa, Alfama, Graça, entre outros.
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Atuação de fado no claustro do Palácio Ribeiro da Cunha
O fado é uma forma artística de expressão cantada muito
tradicional da cidade de Lisboa e de grande parte do país.
Esta atividade consiste numa apresentação virtual e intimista
de um grupo de fado dentro do Palácio Ribeiro da Cunha,
edifício em estilo neo-árabe do século XIX, com breve
enquadramento histórico dessa expressão musical e artística
por parte da fadista.

