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Comunicado de imprensa 
 

 

Feira das Viagens consolida procura em Lisboa e 

ruma ao Porto  

Apurados os dados preliminares da 3ª edição da Feira das Viagens de Lisboa confirma-se que 

participaram no evento cerca de 13.000 visitantes e 70 expositores, o que representa um 

acréscimo de 5 por cento em número de visitantes e 25 por cento em número de expositores, 

comparativamente a 2014.  

O maior afluxo de visitantes registou-se na sexta feira (+37,5 por cento) entre as 18 e as 22 

horas, evidenciando um público pós laboral. Já no sábado e no domingo não houve alterações 

significativas comparativamente à afluência da edição anterior.  

Apesar do aumento do número de visitantes ter sido pouco expressivo foram vendidas viagens 

mais caras e mais diversificadas do que nos anos anteriores. Ainda é cedo para se fazer o 

apuramento do volume de vendas agregado da Feira mas todos os expositores presentes nas 

três edições confirmaram que o valor médio de venda por cliente subiu substancialmente. 

Os resultados de um inquérito elaborado à entrada da feira apontam também nesse sentido. 

Entre as conclusões mais imediatas destacam-se as seguintes: 

 O público desloca-se à Feira das Viagens com a intenção explícita de comprar viagens; 

 O público da Feira das Viagens sabe exatamente que tipo de viagem pretende comprar 

(a grande maioria identifica mesmo o destino); 

 Não houve este ano um destino mais procurado do que outro (talvez tenha havido maior 

procura de destinos de praia mas esta informação carece ainda de confirmação) 

 Foi expressiva a procura de destinos culturais como o Irão, a Rússia, os EUA, a Croácia, 

a Escandinávia, a Austrália e os Países Bálticos, entre outros. 

O sucesso da Feira das Viagens prende-se, sobretudo, com o formato do evento, informal e 

descontraído, que permite aos visitantes poderem consultar, num curto espaço de tempo, 

vários agentes de viagem e destinos turísticos, selecionando, entre uma boa variedade de 

pacotes, os destinos que melhor se adequam aos seus objetivos e orçamentos.  
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A Feira das Viagens ruma esta semana ao Palácio da Bolsa, no Porto, onde vai permanecer de 

15 a 17 de maio. Sexta e sábado das 10h00 às 22h00 e domingo das 10h00 às 20h00. A entrada 

é gratuita. 

 

Sobre a  Feira das Viagens 

A Feira das Viagens é uma iniciativa conjunta da Jervis Pereira e da Sociedade do Campo 

Pequeno, que este ano conta com as parcerias institucionais da Associação Comercial do Porto, 

da Halcon Viagens e da Embratur. 

O objetivo da Feira das Viagens é ajudar as famílias portuguesas a encontrarem soluções 

competitivas para as suas férias e, simultaneamente, apoiar e impulsionar as vendas da oferta 

turística nacional fomentando uma ação de hard selling dos seus pacotes mais competitivos. 

Consulte a lista de expositores no site feiradasviagens.campopequeno.com . 

Siga a nossa página no facebook  www.facebook.com/FeirasDasViagens 

 

Para mais informações contactar o gabinete de Comunicação da Feira das Viagens: 

 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt 

Telefones: 213 916 605 ou 21 391 6600 

www.jervispereira.pt 
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