
exd
o impacto
da bienal
em lisboa



Posicionar a cidade no circuito internacional de eventos.

Operar um network internacional de parcerias

e co-produções tendo Lisboa como pólo irradiador.

Estimular a capacidade criativa, produtiva e crítica portuguesa, promovendo a 

sua internacionalização.

Dinamizar circuitos alternativos de visita e descoberta da cidade.

objectivos estratégicos



Projectos com formatos e conteúdos inovadores, desenvolvidos durante dois 

anos, em equipas internacionais.

Programação abrangente, apelando a diferentes públicos (reunindo criadores 

de vanguarda, experimentadores, referências, teóricos de renome).

Democrático e inclusivo.

Bienal cultural, sem fins comerciais, maioritariamente gratuita.

Em 2008, a EXD realizou-se em Amesterdão, a convite da Câmara Municipal.

Esta internacionalização confirma o sucesso do seu modelo.

factores diferenciadores



173 tELEvisãO
67 iMPrEnsA
2624 MuPis
180 ráDiO
822 viDEOPAinEis
9 LOnAs DE sinALétiCA

21.556 MAiLings
25 E-fLyErs
9 BAnnErs intErnEt
161.000 MAtEriAis DE grAnDE 
CirCuLAçãO

estratégia de comunicação exd09 (inserções)



Dados estatísticos: Alexa.com em 13/10/2009

Alexa é um serviço online que analisa o tráfego 
mundial de internet e que gera um ranking das 
páginas mais visitadas num determinado intervalo 
de tempo.

google.com 1

facebook 2

gulbenkian.pt  264.891

experimentadesign.pt 523.645

serralves.pt  650.472

casadamusica.com  875.124

ccb.pt  938.740

culturgest.pt  2.277.726

museuberardo.com  3.508.748

ranking online



Voyager 03

Barcelona

·  9 dias

·  10.600 visitas

Voyager 05

Praga

·  9 dias

·  10.000 visitas

Paris

·  10 dias

·  7.400 visitas

Estrasburgo

·  8 dias

·  1.733 visitas

Madrid

·  4 dias

·  3.970 visitas

showcase de criatividade 
contemporânea portuguesa



cobertura editorial
(exd09)

Cobertura nacional - 719 artigos

Cobertura internacional - 185 artigos

23 países

fonte: Estudo MediaWatch/Cision Janeiro _ 1 Dezembro 2009



Espanha, frança, itália, EuA, reino unido, suécia, Alemanha, Brasil, 
Holanda, Polónia, grécia, israel, Japão, república Checa, Bélgica, 
rússia, China, Canadá, Bulgária, Austrália, Índia, suiça, turquia

Percentagem de informação publicada com referência à
Marca Portugal – 57%
Marca Lisboa – 69%

fonte: Estudo MediaWatch/Cision Janeiro _ 1 Dezembro 2009

cobertura internacional
(exd09)



impacto financeiro
(exd09)

Cobertura editorial equivalente a 1.863.726 euros

A marca lisboa gerou 234 notícias, avaliadas em 510.755 euros

A marca portugal gerou 187 notícias, avaliadas em 459.309 euros

fonte: Estudo Cision 2009



78% inovação e criatividade

47% desenvolvimento social e cultural

valores associados 
à exd



Lisboa (desde 1999):   
506.285

Média de visitantes EXD Lisboa: 
101.257

EXD 05: 101.234

EXD Amsterdam 2008: 70.684

EXD’09: 149.509

audiência



perfil audiência

Agentes culturais e criativos

Estudantes (universitário e secundário) 

Opinion makers, críticos, media

Políticos, quadros de empresas e instituíções

Público em geral 

Jornalistas



3 níveis:
impacto directo
impacto indirecto
impacto induzido

EXPERIMENTADESIGN
BIENAL DE LISBOA

a cultura como factor de 
desenvolvimento socio-económico:



Pelo seu carácter inovador, multidisciplinar e desenho programático, a 
Bienal reforça a marca Lisboa enquanto
sinónimo de contemporaneidade e experiências de excepção, associado 
a uma nova dinâmica urbana.
Contribui para a diferenciação e competitividade da cidade face a 
outras capitais concorrentes no mercado
dos city & short breaks.
Dá protagonismo à cidade e por inerência, ao país, através da 
cobertura mediática que é alvo.



Resultados

- Associação à cidade dos valores da EXD

Contemporaneidade, inovação, criatividade, sofisticação.

- Interesse gerado em torno da cidade, suas dinâmicas criativas, vivenciais e sociais

- Enfoque dado às indústrias e criadores portugueses

- Promoção da marca Lisboa e da marca Portugal
Associação à cidade dos valores da EXD.
Contemporaneidade, inovação, criatividade, sofisticação.
interesse gerado em torno da cidade, suas dinâmicas criativas, 
vivenciais e sociais.
Enfoque dado às indústrias e criadores portugueses.
Promoção da marca Lisboa e da marca Portugal.

resultados



“La cita portuguesa consolida la vocación de situar la capital del país 
en la vanguardia de la creación. (…) Experimentadesign, todo un delirio 
de modernidad para un país que intenta transformar su imagen en el 
exterior, arrancó el 15 de septiembre con exposiciones, conferencias y 
cine documental.”
in El Mundo (ES), 24 Septiembre 2005

«the second best thing about EXD is the programme of independently 
curated exhibitions. What distinguishes it from every other design 
week around the world - where designers simply show off their latest 
stuff - is the aspiration to be thematic rather then just novelty-
mongering.»
in ICON, UK



«EXD is back in Lisbon, confirming its status as a leading platform for 
international design.»
in Ottagono, Itália, Jan.2010

«y es que, ademàs de ser uno de los eventos internacionales màs 
interesantes sobre diseño, otro de sus grandes atractivos es que 
muestra la belleza de Lisboa a espuertas. (...)»
in Visual, Spain

«in 10 years the EXD has grown into one of the important 
international design events»
in Abitare, Itália
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“uma marca oferece aos potenciais visitantes uma promessa de 
experiência. (…) Ao construir uma marca reconhecível para uma cidade, 
muitos destinos em todo o mundo investem activamente na promoção 
de um conjunto único de experiências elugares facilmente identificáveis 
enquanto proposta única dessa mesma cidade.”

(* in Lisboa, O impacte das viagens & turismo na economia e no emprego, 2007, World Travel & Tourism 
Council)


