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Mais de 6.000 m2 quadrados completamente adaptáveis a todo o tipo de evento, 
enquadrados no seio de uma região onde sol, animação, hospitalidade 
e oportunidades de negócio são, mais que palavras, uma realidade...

Tudo no mesmo palco
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O PAVILHÃO 
O Portimão Arena é a mais recente, moderna e inovadora 
infraestrutura do Parque de Feiras e Exposições desta cidade 
algarvia e nasce da necessidade de dotar o Algarve de um 
pavilhão polivalente capaz de acolher tanto reuniões, banquetes 
e outros corporate events, como lançamentos de marcas ou 
produtos, feiras, congressos e até espectáculos desportivos e 
musicais de grande envergadura.

Versatilidade e modularidade são, assim, as suas principais 
características, variando a disposição do espaço de acordo com o 
carácter do evento e com o número de pessoas envolvidas, quer 
se trate de uma pequena reunião de negócios a 10, quer de um 
grande espectáculo para 5 mil espectadores.

A arquitectura marcante completa a singularidade deste grande 
espaço, implantado junto ao Rio Arade e no seio de uma região 
onde florescem oportunidades de negócio e ferve a procura por 
manifestações culturais.
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SALA ALGARVE
Arena central com 4.012 m2, 
equipada com bancadas retractéis 
e amovíveis com capacidade 
máxima para 3.028 espectadores 
sentados, chegando à lotação 
máxima de 8200 lugares em pé.

O espaço é modulável em três 
mediante cortinas acústicas de 
separação, para a realização de 
eventos simultâneos. Pode ainda 
assumir diversas configurações de 
acordo com o tipo de manifestação, 
graças ao piso técnico dotado de 
pontos de acesso a água, energia, 
esgotos e telecomunicações 
distribuídos tendo em conta uma 
ocupação modular de 3 x 3 metros.
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CENTRO DE NEGÓCIOS 

Duas áreas compõem o centro de negócios. Os espaços, um com 
136 m2 (até 201 lugares) e outro com 94 m2 (até 140 lugares), 
podem ser divididos até cinco salas, todas equipadas com os mais 
modernos sistemas de comunicações e projecção multimédia. 
O espaço ideal para reuniões, pequenos corporate events ou até 
mesmo para sessões de formação profissional.

AUDITÓRIO ARADE

 

O Auditório Arade tem capacidade para 174 pessoas, equipado 
de acordo com os mais modernos parâmetros de conforto e 
comunicação. Dispõe de uma cabina de projecção e duas de 
tradução simultânea, que podem ser convertidas em salas de 
imprensa, com linhas directas de acesso directo ao sistema de 
som. Duas salas no mesmo piso podem ainda assumir outras 
configurações, nomeadamente de sala de reuniões de apoio, de 
Lounge VIP ou de sala de imprensa.
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EQUIPAMENTO TÉCNICO 

Serviços de telecomunicações VoIP;

Acesso dedicado à Internet sobre tecnologia Ethernet simétrica 
a 4Mbps;

Sistemas de som e projecção multimédia;

Piso técnico com transporte de água, energia eléctrica, esgoto 
e linhas de telecomunicações, considerando uma ocupação 
modular de 3x3 metros;

Sistema de climatização automática em todo o pavilhão e 
extracção de fumos;

Bancadas retrácteis e amovíveis, com capacidade para 3.028 
lugares sentados, incluíndo bancada de imprensa e bancada 
VIP;

Central de aquecimento de águas sanitárias;

Possibilidade de instalação de piso técnico desportivo, com 28 
metros de largura por 48 metros de comprimento;

Pontos de fixação na cobertura do pavilhão, para redes de 
protecção aos espectadores, nos topos do recinto de jogo;

Pontos de fixação de balizas de diferentes modalidades e rede 
de vólei, ténis, entre outras;

Zona de instalação de palco preparada para acolher a 
montagem e instalação de todos os equipamentos de apoio a 
espectáculos; 

CONDIÇÕES ACÚSTICAS E DE 
LUMINOTÉCNICA 

Sistema de som distribuído;

Iluminação artificial a 2.200 lux;

Aproveitamento da luz natural, oferecendo a possibilidade 
de escurecimento total da nave central para a realização 
de eventos que requeiram a utilização de equipamentos de 
retroprojecção;

ACESSO E ESTACIONAMENTO 

Hall central de recepção;

7 pontos de acesso ao público;

Zona de estacionamento VIP / convidados / imprensa;

Zonas de descargas e estacionamento para pesados;

Elevadores e acessos para pessoas com mobilidade reduzida

ÁREAS DE APOIO
2 recepções, além da recepção central;

4 balneários / vestiários;

Posto Médico;

5 gabinetes técnicos de apoio;

Cafetaria com esplanada interior e exterior;

Cozinha e copa equipadas para apoio a banquetes;

Sala de Imprensa;

Lounge VIP;

Sala de reuniões de apoio a congressos;

Unidades sanitárias;

Fraldário;
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LOCALIZAÇÃO
Integrado nos 7 hectares do Parque de Feiras e Exposições de 
Portimão, sobranceiro ao Rio Arade, e no coração de uma das 
áreas mais dinâmicas do Algarve, o Portimão Arena beneficia de 
uma localização privilegiada. 

Está a um passo das principais cidades algarvias e apenas a 35 
minutos do Aeroporto Internacional de Faro, através da A22. A 
mesma autoestrada confere ligação à A2 e à A49, fazendo com 
que cidades como Lisboa ou Sevilha estejam à distância de 2h30 
de viagem. Junta-se ainda a proximidade ao Porto de Cruzeiros 
de Portimão, por onde passam anualmente cerca de 40 mil 
passageiros.

Tratando-se de uma região de vocação turística reconhecida, o 
Algarve conta com uma vasta e distinta oferta de alojamento (60% 
da capacidade total do país), o que garante condições excepcionais 
para a organização de eventos de grande envergadura, além 
de ser palco de inúmeras actividades e atracções paralelas. O 
concelho de Portimão é um dos exemplos mais paradigmáticos 
dessa realidade, assumindo-se como um dos municípios mais 
dinâmicos do país, quer no plano turístico, quer no plano 
económico.
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Como entidade gestora do Parque de Feiras e Exposições,
a Câmara Municipal de Portimão disponibiliza-lhe, além da tecnologia e
equipamento do Portimão Arena, uma equipa especializada
para fornecer todo o apoio logístico à organização do seu
evento. Seja no planeamento, na escolha de soluções de
versatilidade, ou na escolha de meios técnicos e promocionais,
terá sempre uma voz experiente para o ajudar a fazer do seu
evento um acontecimento único.

UM PARCEIRO
PARA O SUCESSO

Gerindo actualmente o Parque de Feiras e Exposições, oferece
uma área aberta totalmente modulável, composta por todo o
passeio ribeirinho, um anfiteatro ao ar livre, um restaurante/
bar, um edifício polivalente, um espelho e cascata de água,
áreas arborizadas e o Portimão Arena. Tudo servido por um
parque de estacionamento com 300 lugares e um acesso 
pedonal pela zona ribeirinha de Portimão.

GESTÃO DE ESTRUTURAS

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Com experiência demonstrada são vários os eventos que fazem 
parte do portfolio: o Mundial de F1 em Motonáutica, o Mundialito 
de Futebol de Praia, o 1º Grande Prémio de Portugal do Mundial 
de Multicascos, Rali Euromilhões Lisboa-Dakar, a Taça do Mundo 
de Snowboard, a etapa da Volta a Portugal em Bicicleta,
o Campeonato Europeu de Fórmula Windsurfing e o SEAT
Open de Portugal Beach Tennis; o fim de ano e o festival da 
sardinha, um dos mais emblemáticos festival gastronómico do pais.



Portimão Arena
Parque de Feiras e Exposições de Portimão
Caldeira do Moinho  |  8500-726 Portimão 
Algarve - Portugal  |  Tel: +351 282 410 440
Email: portimao.arena@cm-portimao.pt


