
 

 

 

 

 

 

 

NAUTICAMPO REGRESSA À FIL DE 8 A 12 DE FEVEREIRO 

 

Lisboa, 4 de Janeiro – A 52ª edição da Nauticampo está de regresso à FIL de 8 a 

12 de Fevereiro. Este certame é a maior mostra nacional dos sectores da Náutica, 

Campismo, Desporto de Aventura e Destinos, e assume-se como o grande ponto 

de encontro do público em geral e dos profissionais. 

“A NAUTICAMPO regressa num momento oportuno em que as pessoas 

reaprenderam a valorizar a liberdade de sair, passear e usufruir da vida ao ar livre, 

neste cenário pós-pandemia”, referiu Miguel Anjos, Gestor da NAUTICAMPO, 

acrescentando que “é com enorme satisfação que identificamos o grande 

interesse de empresas nacionais e internacionais, em particular espanholas, que 

vêem na Nauticampo uma porta de entrada para o mercado português, quer para 

contactar com o cliente final quer para identificar representantes ou distribuidores 

das suas marcas.” 

Portugal regista actualmente uma forte expansão do sector náutico e do 

campismo, assistindo ao longo dos últimos anos a um crescimento do número de 

entusiastas, nacionais e estrangeiros, que encontram condições ímpares no país 

para a prática destas actividades ao ar livre. 

Neste sentido também o posicionamento da Nauticampo se tem orientado para 

novos públicos, com uma oferta integrada, que vai desde produtos mais 

tradicionais, como a náutica e o campismo, até ao desporto aventura ou outras 

actividades dedicadas a um público mais jovem, sendo o evento escolhido por 

muitas empresas para apresentação de novos produtos ao mercado. 

A Nauticampo servirá igualmente de montra para a oferta dos destinos nacionais 

que têm apostado cada vez mais na criação de infra-estruturas que visam atrair 

empresas e praticantes de actividades outdoor. Este é um excelente indicador, que 

permite prever um crescimento sustentado do mercado e criação de grandes 

oportunidades de negócio. 

Neste certame existe ainda espaço para as “Nauticampo Talks”, onde se promove 

o debate de ideias e a apresentação de novos projectos por profissionais dos 

sectores em exposição e a “Nauticampo Experiences”, um espaço inspirador onde 

vão ser partilhadas histórias e aventuras. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Nauticampo 

 

A Nauticampo – Salão Internacional de Navegação de Recreio, Desporto Aventura, 

Caravanismo e Piscinas é o mais prestigiado evento realizado em Portugal nesta 

área e um dos mais antigos da Europa. Desde o primeiro dia, este certame tem 

cruzado gerações e proporcionado aos visitantes uma oportunidade única de 

contactarem de perto com as mais recentes novidades, e aos expositores a 

possibilidade de concretizarem negócios com os milhares de visitantes que 

acorrem anualmente. 

 

Data: 8 a 12 de Fevereiro 

Local: FIL , Parque das Nações 

Horário:  
8, 9 e 10 de Fevereiro -14:00 | 22:00 
11 de Fevereiro -10:00 | 22:00 
12 de Fevereiro -10:00 | 22:00 

Bilhetes à venda em 
https://tickets.fil.pt/events/naut23 

https://nauticampo.fil.pt/ 

 

 

 

Para informações adicionais, por favor contacte: 

 

Message in a Bottle 

Vera Dias | vdias@messageinabottle.pt | +351 910 014 790 

https://tickets.fil.pt/events/naut23
https://nauticampo.fil.pt/
mailto:vdias@messageinabottle.pt

