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País convidado de honra :
Portugal e arquipélagos dos Açores e Madeira

Comptoir Helvétique



Há 99 anos que se realiza na Suíça um Evento anual 
para celebrar a cultura e tradições helvéticas.
Em 2019 o Comptoir Helvétique é responsável pela 
união do povo suíço à volta das tradições 
gastronómicas, da cultura, do turismo, dos desportos 
e dos lazeres suíços.

Este ano, o Comptoir Helvétique terá um país 
estrangeiro como convidado de honra. 
Apesar de muito outros países poderem figurar 
como convidados nesta exposição, devido aos seus 
comprovados méritos e recursos, Portugal com os 
seus exuberantes arquipélagos dos Açores e 
Madeira, foi desta vez o país eleito em virtude da sua 
crescente importância no contexto internacional, não 
só como destino turístico mas pelo seu imenso 
potencial ao nível económico.

Portugal recebeu o honroso convite para participar, 
como país estrangeiro, neste Evento suíço. Para a 
Câmara de Comércio, de Indústria e de Serviços 
Suíça-Portugal é uma honra colaborar com 
o Comptoir Helvétique na organização deste
consagrado Evento, e assim, poder  promover a
notável gastronomia, as tradições, os desportos, o
turismo e a economia portuguesas.
Certamente que a representação  de Portugal será
ainda mais ilustre  porque contará com os
arquipélagos dos Açores e Madeira.
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DESCRIÇÃO

EXPOSIÇÃO
O Comptoir Helvétique realizar-se-á no pavilhão norte do Centro 
de Congressos de Beaulieu em Lausanne.

A fim de apresentarem os pontos fortes helvéticos, 150 a 
200 expositores, restaurantes e bares, espaços dedicados às 
profissões, aos desportos ou aos animais juntar-se-ão nesta 
Feira.

Um palco acolherá os intervenientes, os ateliês e as animações 
durante todo o evento. 

 3



São esperados, no Centro de Congressos de Beaulieu em Lausanne, 
cerca de 80'000 a 150'000 visitantes para descobrir uma exposição 
moderna e dinâmica dedicada a todas as gerações.

Sendo a Suíça o país anfitrião, ocupará uma área relevante numa superfície 
total de 15000 m2 do Comptoir Helvétique, onde cerca de 150 a 200 outros 
expositores marcarão presença.
É a primeira vez que um país estrangeiro é convidado a participar, como 
convidado de honra, nesta Exposição Suíça.

A Câmara de Comércio, de Indústria e de Serviços Suíça-Portugal aceitou o 
prestigioso convite para co-organizar, juntamente com os responsáveis, a 
participação de Portugal Continental e arquipélagos dos Açores e Madeira, 
nesta Exposição.
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OBJETIVOS

1 vez/ano em alternância entre 
Lausanne e Friburgo

Presença de várias regiões
da Suíça  

Periodicidade

Características

País convidado
de honra
Portugal e arquipélagos 
dos Açores e Madeira
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6 setores 

representados 
turismo
cultura

economia
terra

desporto
lazeres
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APRESENTAÇÃO DOS
EXPOSITORES 
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Os expositores apresentarão os pontos fortes e a 
cultura do nosso país. Eis os setores que serão 
representados no Comptoir Helvétique :

TURISMO E CULTURA
As nossas regiões e as nossas cidades 
promoverão os seus sítios turísticos, as 
tradições, a terra, a cultura e os seus eventos. 

ECONOMIA  E INOVAÇÃO
As grandes instituições, bem como as grandes 
empresas suíças e portuguesas serão 
apresentadas destacando as suas atividades e os 
seus desafios atuais.

TERRA
Os nossos vinicultores, agricultores e artesãos 
apresentarão e darão a degustar os produtos da 
terra e as nossas especialidades culinárias. 

DESPORTO E LAZERES
Serão colocados em destaque os desportos 
tradicionais assim como as diferentes estruturas 
desportivas. Alguns dos atuais talentos nestas 
áreas falarão da sua paixão.



PLANTA DA 
EXPOSIÇÃO
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PAVILHÃO 14
Ponto de encontro de gerações

PAVILHÃO 12
Tecnologias criativas

PAVILHÕES 11 + 13 + 15
Restaurantes / bares / atividades
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Segunda-feira stands 12h – 22h
restaurantes 12h – 00h
bares 12h – 00h

Terça-feira stands 12h – 22h
restaurantes 12h – 00h
bares 12h – 00h

Quarta-feira stands 12h – 22h
restaurantes 12h – 00h
bares 12h – 00h

Quinta-feira stands 12h – 22h
restaurantes 12h – 00h
bares 12h – 00h

Sexta-feira stands 12h – 22h
restaurantes 12h – 00h
bares 12h – 00h

Sábado stands 10h – 22h
restaurantes 10h – 00h
bares 10h – 00h

Domingo  stands 10h – 20h
restaurantes 10h – 22h
bares 10h – 22h

Adultos CHF 10.-
Estudantes CHF 7.-
Crianças até aos 16 anos gratuito
Subscrição 10 dias CHF 70.-

De 13 a 22 de Setembro de 2019

Centro de Congressos de Beaulieu em Lausanne 
Pavilhão Norte
Avenue des Bergières 10
1000 Lausanne 22

DATAS

LOCAL

Horários

Tarifas

INFORMAÇÕES 
PRÁTICAS
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EM RESUMO
Portugal
Portugal e arquipélagos dos Açores e Madeira 
é o país convidado de honra

Datas
De sexta-feira, 13 de setembro 2019 a domingo, 22 
de setembro 2019

Local
Centro de Congressos de Beaulieu em Lausanne

Superfície 
Mais de 15’000 m2
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Visitantes esperados
Entre 80’000 et 150’000

Expositores
Já inscritos espontaneamente cerca de 
100 expositores

Preço do bilhete
Adultos  CHF 10.- / Crianças até aos 16 anos      gratuito 
Estudantes   CHF 7.-
Subscrição 10 dias   CHF 70.- 

Horários
Das 12h00 às 22h00: restaurantes e bares até às 0h00. 
Sábado: das 10h00 às 22h00: restaurantes e bares até 
às 0h00.
Domingo: das 10h00 às 20h00: restaurantes e bares até 
às 22h00.




