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Entre Portugal Continental e as regiões 
autónomas dos Açores e da Madeira, 
há muitas praias arenosas, falésias 
rochosas e vistas espetaculares que 
tornam o país num dos melhores des-
tinos de praia do mundo. 

Portugal é um destino fantástico para os amantes 
de praia, disso já não restam dúvidas. E isto não 
só por ser um país com uma extensa costa de 943 
quilómetros – apenas em Portugal Continental – 
mas também pela beleza natural proporcionada 
pelas cerca de 530 praias marítimas existentes: 
entre as águas turquesa e a areia clara e macia, 
existem ainda formações rochosas ou vegetação 
que deslumbram os seus visitantes.  Por isso as 
praias portuguesas são sinónimo de diversidade 
natural e listam frequentemente nos rankings das 
melhores praias a nível mundial. 

Between mainland Portugal and the autonomous re-
gions of Azores and Madeira, there are many sandy 
beaches, rocky cliffs and spectacular views that 
make the country one of the best beach destinations 
in the world.

Portugal is a fantastic destination for beach lovers, 
there’s no doubt about it. And not only because it 
has an extensive coastline of 943 kilometres - only in 
mainland Portugal - but also because of the natural 
beauty provided by the approximately 530 existing 
maritime beaches: between the turquoise waters and 
the soft, clear sand, there are also rock formations or 
vegetation that dazzle its visitors.  This is why Portu-
guese beaches are synonymous with natural diversity 
and are often listed in the rankings of the best beach-
es worldwide. 



A época balnear de Portugal inicia-se em meados 
de junho e vai até ao final de setembro. Durante 
este período, equipas de nadadores-salvadores 
qualificados supervisionam a maioria das praias 
do país. No entanto, com cerca de 300 dias de 
sol por ano, as praias são frequentadas também 
noutras estações, e os bares e restaurantes de 
praia estão habitualmente abertos durante todo 
o ano.
Devido à enorme diversidade, há praias para to-
dos os gostos: seja para passar um dia relaxante 
com a família ou para praticar surf. 

Portugal’s bathing season starts in mid-June and 
lasts until the end of September. During this period, 
teams of qualified lifeguards supervise most of the 
country’s beaches. However, with around 300 days 
of sunshine a year, the beaches are also frequented 
in other seasons, and beach bars and restaurants are 
usually open all year round.
Due to the enormous diversity, there is a beach to suit 
all tastes: whether you want to spend a relaxing day 
with your family or surfing. 



Situada na costa do Oceano Atlântico, Lisboa 
está rodeada por uma coleção de praias deslum-
brantes, algumas localizadas na Margem Sul do 
Tejo, outras na linha de Cascais e ainda a Norte da 
capital, seja em Sintra ou na Ericeira.
A maioria das praias da região da Grande Lisboa 
tem Bandeira Azul, um cobiçado símbolo de qual-
idade ambiental que garante que determinada 
área balnear tem água de ótima qualidade e cum-
pre rigorosos critérios de gestão e sustentabili-
dade.

Located on the Atlantic Ocean coast, Lisbon is sur-
rounded by a collection of stunning beaches, some 
located on the South Bank of the Tagus River, others 
on the Cascais line and even in the North of the capi-
tal, either in Sintra or Ericeira.
Most of the beaches in the Greater Lisbon region 
have a Blue Flag, a coveted symbol of environmental 
quality that guarantees that a given bathing area has 
water of optimum quality and meets strict manage-
ment and sustainability criteria.

GRANDE LISBOA
GREATER LISBON



Com quase dois quilómetros de extensão de 
areia, a praia de Carcavelos atrai tanto os aman-
tes do sol e turistas, como surfistas experientes 
para suas águas. Não é por acaso que se distingue 
pelas várias escolas de surf conceituadas que ali 
funcionam durante todo o ano. Mas os despor-
tos aquáticos não são os únicos que ali são prat-
icados. Também o vólei de praia de competição 
é uma presença assídua. A praia de Carcavelos 
conta com várias infraestruturas de apoio, como 
chuveiros, banheiros e pontos de primeiros socor-
ros e tem uma oferta alargada de cafés e restau-
rantes, alguns de marisco e peixe. Por tudo isto, a 
praia é extremamente popular durante os meses 
de verão, mas fora de temporada continua a atrair 
surfistas e desportistas.

With almost two kilometres of sand, Carcavelos 
beach attracts both sun lovers and tourists, as well as 
experienced surfers to its waters. It is no coincidence 
that it is distinguished by the various reputable surf 
schools that operate there all year round. But water 
sports are not the only ones practised there. Com-
petitive beach volleyball is also a regular presence. 
Carcavelos beach has various support infrastructures, 
such as showers, toilets and first aid points and has a 
wide range of cafés and restaurants, some with sea-
food and fish. For all this, the beach is extremely pop-
ular during the summer months, but out of season it 
continues to attract surfers and sportsmen.

PRAIA DE CARCAVELOS
CARCAVELOS BEACH



Dividida em três áreas, sendo a maior extensão 
limitada por dois fortes marítimos do século XVII, 
os Fortes de São Bruno e Forte de Giribita, a Praia 
de Caxias é um oásis semiurbano abrigado do 
vento e colorido com águas claras. Conveniente-
mente localizada próximo da estação ferroviária 
de Caxias, esta praia conta com chuveiros de 
água doce, bar e restaurante. 

Divided into three areas, the largest being bounded 
by two seventeenth-century maritime forts, the Forts 
of São Bruno and Fort Giribita, Caxias Beach is a 
semi-urban oasis sheltered from the wind and colour-
ed with clear waters. Conveniently located near the 
Caxias railway station, this beach features freshwater 
showers, a bar and restaurant.

PRAIA DE CAXIAS
CAXIAS BEACH



Com uma faixa de areal de 30 quilómetros, a 
praia da Costa da Caparica são, na verdade, várias 
praias, que começam na Fonte da Telha e seguem 
até à área urbana da Costa da Caparica. Quase 
todo este percurso de praias vizinhas integram a 
área de paisagem protegida Arriba Fóssil da Cos-
ta da Caparica que se divide em três grandes zo-
nas, Terras da Costa, Acácias e Medos. 
Algumas das praias que pode visitar na Costa da 
Caparica, a apenas 10 minutos de Lisboa, são a da 
Cova do Vapor, de São João, da Saúde, da Rainha, 
do Castelo, da Cabana do Pescador, da Morena, da 
Sereia ou da Nova Vaga. Existem algumas praias 
mais famosas pelos seus bares e outras mais ade-
quadas para famílias ou refeições. 
Todas são de fácil acesso e contam com estac-
ionamento, porém há ainda um comboio turístico 
que percorre cerca de 9 km e vai parando entre 
as várias praias até à Fonte da Telha. Este é um 
serviço que foi, em temos, essencial para os visi-
tantes poderem chegar a praias mais remotas. 

With a 30 kilometres long stretch of sand, Costa da 
Caparica beach is actually several beaches, starting 
at Fonte da Telha and going all the way to the ur-
ban area of the town. Almost all of these beaches are 
part of the protected landscape area Arriba Fóssil da 
Costa da Caparica which is divided into three large 
zones, Terras da Costa, Acácias and Medos.
Some of the beaches you can visit in Costa da Ca-
parica, just 10 minutes away from Lisbon, are Cova 
do Vapor, São João, Saúde, Rainha, Castelo, Cabana 
do Pescador, Morena, Sereia or Nova Vaga. There are 
some beaches more famous for their bars and others 
more suitable for families or meals. 
All of them are easily accessible and have parking fa-
cilities, but there is also a tourist train that runs for 
about 9 km, which stops at various beaches up to 
Fonte da Telha. This is a service that was once essen-
tial for visitors to reach more remote beaches.

COSTA DA CAPARICA



Considerada a capital dos surfistas, por ser o 
destino europeu mais popular para quem pratica 
este desporto, escusado será dizer que a praia da 
Ericeira é ideal para surfar a todos os níveis, seja 
para iniciantes ou profissionais.
Mas decididamente o surf não é a única atração. 
Também o são a apaixonante vila da Ericeira, 
com as suas ruas estreitas e habitações tradicio-
nais com telhados azuis, ou o seu sedutor cen-
tro histórico, onde estão restaurantes de peixe e 
marisco de excelência. 

Considered the capital of surfers, as it is the most 
popular European destination for those who practice 
this sport, it is needless to say that Ericeira beach is 
ideal for surfing at all levels, whether for beginners or 
professionals.
But surfing is definitely not the only attraction. So are 
the exciting town of Ericeira, with its narrow streets 
and traditional houses with blue roofs, or its seduc-
tive historic centre, which is home to excellent fish 
and seafood restaurants.

PRAIA DA ERICEIRA
ERICEIRA BEACH



Considerada uma das praias mais espetaculares 
de Portugal, a praia do Guincho, é também uma 
das praias mais selvagens perto de Lisboa. Lo-
calizada entre Cascais e a serra de Sintra, é um 
local popular para surfistas de todos os tipos, do 
tradicional ao kitesurf, que a visitam durante todo 
o ano pela abundância de vento e ondas, e é mui-
to apreciado pelos locais. Caracterizado por um 
enorme anfiteatro de areia branca suave e apoia-
do por uma série de enormes dunas em movi-
mento, o cenário espetacular do Guincho é razão 
suficiente para procurar esta impressionante mar-
avilha natural. Embora não seja uma das praias 
mais fáceis de chegar através de transportes pú-
blicos, esta é facilmente acessível de carro, fican-
do a apenas 5 quilómetros de Cascais.

Considered one of the most spectacular beaches in 
Portugal, Guincho Beach is also one of the wildest 
beaches near Lisbon. Located between Cascais and 
the Serra de Sintra, it is a popular spot for surfers 
of all kinds, from traditional to kitesurfing, who visit 
the beach all year round because of the abundance 
of wind and waves, and it is much appreciated by 
the locals. Characterised by a huge amphitheatre of 
soft white sand and backed by a series of huge roll-
ing dunes, Guincho’s spectacular setting is reason 
enough to seek out this impressive natural wonder. 
Although not one of the easiest beaches to reach by 
public transport, this is easily accessible by car, being 
only 5 kilometres away from Cascais.

PRAIA DO GUINCHO
GUINCHO BEACH



A praia do Meco pode ser descrita como uma 
extensão maravilhosa de areia dourada, apoiada 
por falésias arenosas e pinhal, e um mar de on-
das poderosas. Esta situa-se na Aldeia do Meco, 
na Costa Ocidental do concelho de Sesimbra, um 
município muito conhecido pelas suas praias e 
que até ao início da década de 70 estava pratica-
mente por descobrir.

Meco Beach can be described as a wonderful expanse 
of golden sand, backed by sandy cliffs and pine for-
ests, and a sea of powerful waves. It is located in Al-
deia do Meco, on the Western Coast of the munici-
pality of Sesimbra, a municipality well known for its 
beaches and which was practically undiscovered until 
the early 70’s.

PRAIA DO MECO
MECO BEACH



A Serra da Arrábida, na Península de Setúbal, é um 
local popular pelas praias localizadas na encosta 
das suas montanhas. É precisamente neste manto 
verde, pela natureza, e azul, pelas praias que o 
rodeiam, a menos de uma hora de Lisboa, que se 
encontra o Portinho da Arrábida, uma praia pe-
quena, mas com águas cintilantes e areias bran-
cas, verdadeiramente digna de um postal. Nas 
suas proximidades encontram-se restaurantes 
pitorescos, onde se pode apreciar a cozinha e cul-
tura tradicionais portuguesas.

The Arrábida Mountain, in the Setúbal Peninsula, is a 
popular place for the beaches located on the slopes 
of its mountains. It is precisely in this green mantle, 
by nature, and blue, by the beaches that surround it, 
less than an hour from Lisbon, that you will find Port-
inho da Arrábida, a small beach, but with sparkling 
waters and white sands, truly worthy of a postcard. 
Nearby are picturesque restaurants where you can 
enjoy traditional Portuguese cuisine and culture.

PRAIA DO PORTINHO 
DA ARRÁBIDA
PORTINHO DA ARRÁBIDA BEACH



Muito popular, a praia de Santo Amaro de Oeiras 
oferece a uma variedade de atividades despor-
tivas: torneios de voleibol de praia e de futebol 
de cinco jogadores são frequentemente jogados 
aqui. Há ainda um parque de diversões de aven-
tura na areia para entreter os mais jovens. As 
opções de lazer incluem ainda, como na maioria 
das praias portuguesas, aluguer de espreguiça-
deiras e vários bares. 
Esta faixa de cerca de um quilómetro de areia fica 
a uma curta distância a pé da marina de Oeiras, 
onde pode aproveitar para visitar alguns dos seus 
restaurantes e cafés.  A marina também serve 
para os entusiastas dos desportos náuticos, com 
vários pontos turísticos que promovem, por ex-
emplo, excursões de caiaque marítimo guiado.

Very popular, Santo Amaro de Oeiras beach offers a 
variety of sports activities: beach volleyball and five-
a-side football tournaments are often played here. 
There is also an adventure playground on the sand 
to entertain the younger ones. Leisure options also 
include, as on most Portuguese beaches, sun lounger 
hire and several bars. 
This strip of about one kilometre of sand is within 
walking distance of the Oeiras marina, where you can 
visit some of its restaurants and cafés.  The marina 
also caters for water sports enthusiasts, with several 
touristic spots that promote, for example, guided sea 
kayaking excursions.

PRAIA DE SANTO 
AMARO DE OEIRAS
SANTO AMARO DE OEIRAS BEACH



Perfeita para quem gosta de praticar bodyboard 
e surf, pelas suas ondas de dimensões consid-
eráveis, a praia de São Pedro Estoril, como o 
nome indica, localiza-se no Estoril, no concel-
ho de Cascais.  Cercada por um muro de pedra 
natural formado com a erosão do mar, uma das 
suas principais características é a extensa faixa de 
areia que se encontra abrigada por uma falésia. 
Aqui é também possível almoçar ou jantar com 
uma vista privilegiada sobre o oceano. Esta praia 
é delimitada a Este por um cais e a Oeste por uma 
ponta rochosa conhecida como Pedra do Sal, sen-
do que no seu topo foi construído o Centro de 
Interpretação Ambiental da Pedra do Sal.

Perfect for those who like to practice bodyboard and 
surf, for its waves of considerable dimensions, the 
beach of São Pedro Estoril, as the name suggests, is 
located in Estoril, in the municipality of Cascais.  Sur-
rounded by a natural stone wall formed by sea ero-
sion, one of its main features is the long stretch of 
sand sheltered by a cliff. Here it is also possible to 
have lunch or dinner with a privileged view over the 
ocean. This beach is bordered to the east by a quay 
and to the west by a rocky point known as Pedra do 
Sal, and on its top is the Pedra do Sal Environmental 
Interpretation Centre.

PRAIA DE SÃO PEDRO 
DO ESTORIL
SÃO PEDRO DO ESTORIL BEACH



No coração de Cascais, a praia da Rainha é a mais 
pequena da região, mas o seu tamanho não faz 
jus ao seu enquadramento e encanto paisagísti-
co. Situada entre casas de praia e habitações do 
século XIX, esta é acedida através de um conjunto 
íngreme de degraus. 
Além de um pequeno café à beira-mar, por cima 
da baía há também um restaurante com um ter-
raço que oferece uma agradável vista. Uma curio-
sidade: a sua designação deve-se ao facto de, em 
temos, ser visitada nos meses de Verão por Dona 
Amélia de Orleães, a última rainha de Portugal.

In the heart of Cascais, Rainha beach is the small-
est in the region, but its size does not do justice to 
its setting and landscape charm. Situated between 
beach houses and 19th century houses, it is accessed 
by a steep set of steps. In addition to a small café by 
the sea, above the bay there is also a restaurant with 
a terrace offering a pleasant view. 
A curiosity: its name is due to the fact that it was once 
visited during the summer months by Dona Amélia de 
Orleães, the last queen of Portugal.

PRAIA DA RAINHA
RAINHA BEACH



Num vale, entre altas falésias e a Norte da Eri-
ceira fica a praia de Ribeira d’Ilhas. Esta é uma 
bonita praia arenosa mais conhecido pelo surf, 
já que recebeu várias rondas dos campeonatos 
do ASP surfing World Tour, devido às suas ondas 
consistentes e competitivas. Também a sua con-
figuração, como um anfiteatro natural, tornam-na 
no local ideal para realizar eventos.

In a valley, between high cliffs and north of Ericeira 
lies the beach of Ribeira d’Ilhas. This is a beautiful 
sandy beach best known for surfing, as it has hosted 
several rounds of the ASP surfing World Tour champi-
onships, due to its consistent and competitive waves. 
Also its configuration, like a natural amphitheatre, 
make it the ideal place to hold events.

PRAIA DE RIBEIRA 
D’ILHAS
RIBEIRA D’ILHAS BEACH



Localizada na glamorosa estância balnear do Es-
toril, muito próxima da linha ferroviária e dos jar-
dins do Casino Estoril, apenas separada pela via 
rodoviária, está a praia do Tamariz. Esta é uma 
praia de Bandeira Azul, tendo sido a primeira do 
país a receber a distinção, e uma das mais lim-
pas da região. Não admira, por isso, que seja tão 
popular entre residentes e turistas. Rodeada de 
comodidades e atividades, a praia do Tamariz é 
suportada por uma calçada repleta de cafés, res-
taurantes com vistas panorâmicas e terraços ao 
ar livre, lojas, e boutiques com vista para a praia, 
sendo também popular pelos bares e discotecas 
das proximidades. Esta contempla ainda uma es-
cola de mergulho registada pela PADI (Profes-
sional Association of Diving Instructors) e uma 
popular concessão de aluguer de barcos a remos 
e canoas. Os chuveiros de água doce são coloca-
dos junto à esplanada. Ao lado da praia, encon-
tra-se uma grande piscina natural oceânica. 

Located in the glamorous seaside resort of Estoril, 
very close to the railway line and the Estoril Casino 
gardens, only separated by the road, is the Tamariz 
beach. This is a Blue Flag beach, having been the first 
in the country to receive the distinction, and one of 
the cleanest in the region. No wonder it is so popular 
with residents and visitors. Surrounded by amenities 
and activities, Tamariz beach is supported by a prom-
enade with cafés, restaurants with panoramic views 
and outdoor terraces, shops and boutiques overlook-
ing the beach, and is also popular for its bars and 
nightclubs nearby. There is also a PADI (Profession-
al Association of Diving Instructors) registered div-
ing school and a popular paddleboat and canoe hire 
concession. Freshwater showers are placed by the 
esplanade. Next to the beach is a large natural ocean 
pool.

PRAIA DO TAMARIZ
TAMARIZ BEACH



A praia da Ursa é a praia mais ocidental da Eu-
ropa ao localizar-se ao lado do Cabo da Roca. 
Para chegar a esta praia deserta imperdível é 
necessário descer um penhasco. Esta é uma praia 
não explorada e selvagem, considerada uma das 
mais belas da região. O seu nome deve-se às for-
mações rochosas cujo formato se assemelha a um 
urso com a sua cria.

Ursa beach is the westernmost beach in Europe locat-
ed next to Cabo da Roca. To get to this unmissable 
deserted beach you have to walk down a cliff. This is 
an unexplored and wild beach, considered one of the 
most beautiful in the region. Its name is due to the 
rock formations whose shape resembles a bear with 
its cub.

PRAIA DA URSA
URSA BEACH



Muitas pessoas conhecem o Alentejo apenas pe-
los seus vastos campos e deliciosos vinhos, mas a 
sua costa é também o lar de praias imperdíveis e 
dotadas de uma beleza mística. 
Estas praias destacam-se pelo espaço existente 
no areal, pelos mares límpidos e a natureza quase 
selvagem que as rodeia, e são ótimos locais para 
se afastar de multidões e desfrutar de sossego.

Many people know Alentejo only for its vast fields and 
delicious wines, but its coast is also home to unmiss-
able beaches of mystical beauty. 
These beaches stand out for their spaciousness, clear 
seas and almost wild nature surrounding them, and 
are great places to get away from the crowds and 
enjoy the peaceful atmosphere.

COSTA ALENTEJANA
ALENTEJO COAST



A juntar à zona balnear oceânica deslumbrante, a 
praia do Carvalhal tem bons acessos e estaciona-
mento, sendo composta por bares e restaurantes 
elegantes que permitem desfrutar ainda de uma 
experiência gastronómica de excelência enquan-
to aproveita o sol.
Todas as praias próximas da aldeia do Carvalhal 
são conhecidas pela sua beleza selvagem e es-
plêndidos arrozais que mudam de cor conforme 
as estações do ano.

In addition to the stunning ocean bathing area, Car-
valhal beach has good accesses and parking, and has 
elegant bars and restaurants that allow you to enjoy 
a fine dining experience while soaking up the sun.
All beaches near the village of Carvalhal are known 
for their wild beauty and splendid rice fields that 
change colour seasonally.

PRAIA DO CARVALHAL
CARVALHAL BEACH



A Comporta é uma zona charmosa que oferece 
praias com areal de perder de vista e um mar 
infinito com águas cristalinas. Este cenário idíli-
co completa-se com o sistema dunar muito bem 
conservado, a floresta de pinheiros adjacente e os 
arrozais que pintam a paisagem de verde.
Localizada na ponta sul da Península de Troia, a 
enorme extensão arenosa da praia da Comporta é 
uma das favoritas no Verão.
O mar proporciona boas condições para a prática 
de kitesurf, sendo realizadas competições regu-
larmente. 

Comporta is a charming area offering endless sandy 
beaches and an infinite sea with crystal clear waters. 
This idyllic setting is completed by the very well pre-
served dune system, the adjacent pine forest and the 
rice paddies that paint the landscape green.
Located at the southern tip of the Troia Peninsula, the 
huge sandy expanse of Comporta beach is a summer 
favourite.
The sea provides good conditions for kitesurfing, and 
competitions are held regularly.

PRAIA DA COMPORTA
COMPORTA  BEACH



A extensa praia de Melides pertence à povoação 
com o mesmo nome, onde reinam as casas típicas 
alentejanas e a tranquilidade.
A praia de Melides é um longo braço de areia 
que separa o mar da Lagoa de Melides. A lagoa 
atravessa a terra e desce até à praia, sendo um 
dos seus principais pontos de distinção, e tem 
fauna e flora abundantes, tendo sido classificada 
desde 2010 como uma área protegida de inter-
esse nacional. O esplêndido cenário selvagem e 
o magnifico pôr do sol, perfeito para os amantes 
da fotografia, são apenas mais dois pontos a seu 
favor.

The extensive Melides beach belongs to the village 
of the same name, where typical Alentejo houses and 
tranquillity reign.
Melides beach is a long stretch of sand separating the 
sea from the Melides lagoon. The lagoon crosses the 
land and descends to the beach, being one of its main 
points of distinction, and has abundant fauna and flo-
ra, having been classified since 2010 as a protected 
area of national interest. The splendid wild scenery 
and magnificent sunsets, perfect for photography 
lovers, are just two more positive points.

PRAIA DE MELIDES
MELIDES BEACH



Com uma paisagem encantadora sobre a Serra 
da Arrábida e a cidade de Setúbal, as praias da 
Península de Troia, de mar transparente e sereno 
e areia branca, e as muitas dunas de areia que vão 
até aos pinhais, e são particularmente populares 
por permitirem avistar os golfinhos presentes no 
rio Sado. 
A tudo isto vem juntar-se o charme e a elegân-
cia característicos da Península de Troia enquanto 
um refúgio idílico, situado a uma distância de cer-
ca de uma hora de Lisboa. 

With an enchanting landscape over the Arrábida 
Mountain and the city of Setúbal, the beaches of the 
Troia Peninsula, with their transparent and serene sea 
and white sand, and the many sand dunes that go 
down to the pine forests, and are particularly popular 
for allowing sightings of the dolphins present in the 
Sado river. 
All this is combined with the characteristic charm and 
elegance of the Troia Peninsula as an idyllic hideaway, 
located about an hour’s drive away from Lisbon.

TROIA



Discover and live in...



Carga fiscal abaixo da média europeia.

Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo numa 
amostra de 163 países (Global Peace Index 2019), 
o que assegura a possibilidade de viver com a sua 
família num ambiente seguro.

Portugal atravessa um momento favorável,com 
evolução positiva, tanto a nível económico como 
financeiro, sendo um dos melhores países da eu-
ropa para investir.

Com clima mediterrâneo temperado, Portugal 
tem um inverno suave e um verão ameno.
Graças à influência oceânica, as temperaturas rar-
amente atingem níveis extremos.

Lisboa tem sido distinguida com diversos prémi-
os de turismo: Melhor Destino Europeu, Melhor 
Destino Curta Duração na Europa, Melhor Desti-
no Europeu para Cruzeiros. Além disso, é uma das 
cidades com maior qualidade de vida no mundo.

Fácil e rápida mobilidade em toda a Europa.

Tax burden below the European average.

Portugal is the 3rd most peaceful country in the world 
in a sample of 163 countries (Global Peace Index 2019), 
which ensures the possibility of living with your family in 
a safe environment.

Portugal is going through a favorable moment, with pos-
itive evolution, both economically and financially, being 
one of the best countries in Europe to invest.

With a temperate Mediterranean climate, Portugal has a 
soft winter and a mild summer.
Thanks to oceanic influence, temperatures rarely reach 
extreme levels.

Lisbon has been honored with several tourism awards: 
Best European Destination, Best Short-Term Destination 
in Europe, Best European Cruise Destination. In addition, 
it is one of the cities with the highest quality of life in the 
world.

Easy and fast mobility throughout Europe.

Quais seriam os  
10 principais motivos
para viver em Portugal?

01 04

02 05

03 06

What would be the top 10 reasons 
to live in Portugal?



Em Portugal, 95% do território nacional tem 
acesso à internet de banda larga.

Em 2016, a Quality of Life Survey da Monocle 
apontou Lisboa como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 10a entre as ci-
dades europeias (Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

A região da grande Lisboa oferece um preço/m2 
muito inferior às principais cidades europeias.

In Portugal, 95% of the national territory has access to 
broadband internet.

In 2016, Monocle’s Quality of Life Survey
named Lisbon the 16th highest quality city in the world 
and 10th among European cities (Monocle, Quality of 
Life Survey, 2016).

The Greater Lisbon region offers a price / sqm much 
lower than the main European cities.

De acordo com especialistas da International Liv-
ing (IL), Portugal é o 9º melhor país do mundo 
para se reformar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Around the World
in 2017).

According to experts from International Living (IL), 
Portugal is the 9th best country in the world to retire 
(Forbes Media LLC., International Living’s 10 Best Places 
to Pull Around the World in 2017).
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A Porta da Frente Christie’s é uma empresa de mediação imobiliária que 
trabalha no mercado há duas décadas, focando-se nos melhores imóveis e 
empreendimentos, quer para venda quer para arrendamento. A empresa foi 
selecionada em 2012 pela prestigiada marca Christie’s para representar Por-
tugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. A afiliação com a Chris-
tie’s International Real Estate conjuga o know-how local da Porta da Frente 
com a reputação e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o 
seu alcance internacional e as estratégias de marketing globais, permitindo 
à empresa ser uma mediadora única e exclusiva no segmento onde opera. A 
Porta da Frente Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 80 
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais e Oeiras, especial-
izados em prestar um serviço integral de apoio aos seus clientes, em todas as 
etapas do negócio. A principal missão da Porta da Frente Christie’s é privile-
giar um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Porta da Frente Christie’s is a real estate brokerage firm that has been working in the 
market for two decades, focusing on the best real estate and developments, both for 
sale and for lease. The company has been selected in 2012 by the prestigious Christie’s 
brand to represent Portugal, in the areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. Chris-
tie’s International Real Estate affiliation combines Porta da Frente’s local know-how 
with the reputation and recognition of a 250-year-old global brand - its international 
reach and global marketing strategies, enabling the company to be a unique mediator 
and exclusive in the segment where it operates. Porta da Frente Christie’s is currently 
part of a team of over 80 professionals based in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, 
specializing in providing a comprehensive support service to its clients, at all stages of 
the business. Porta da Frente Christie’s primary mission is to privilege excellent service 
to all our customers.

Quem é a
Porta da Frente  
Christie’s?
Who is Porta da Frente Christie´s?



Avenida da Liberdade, nº204

2º Esq | 1250-147, Lisboa

(+351) 213 806 110

Avenida Marginal, 8648 B

2750-427, Cascais

(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha,

nº20A | 2780-187, Oeiras

(+351) 214 688 891

LISBOA CASCAIS OEIRAS

portadafrente.com

Um privilégio poder atendê-lo
A privilege to be able to serve you 


