
 

 
 

Projeto n.º 043105 
Designação do projeto: Reabilitação, requalificação e exploração do Palácio de Cristal 
Objetivo: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
 
O presente projeto visa a reabilitação, requalificação e exploração do Palácio de Cristal, futuro Super Bock 
Arena/Pavilhão Rosa Mota, um dos equipamentos e pontos de atração turística mais emblemáticos da 
Cidade do Porto pela localização, história e complementaridade da paisagem em que se insere 
 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Círculo de Cristal, S.A. 
 
Data de aprovação | 06-02-20 Data de início |16-08-2018        Data de conclusão |31-12-2020 
 
Custo Total Elegível |4.879.900,00 €    Apoio financeiro da EU |853.982,50 € 
 
Síntese do projeto | O presente projeto visa a reabilitação, requalificação e exploração do Palácio de 
Cristal, futuro Super Bock Arena/ Pavilhão Rosa Mota, um dos equipamentos e pontos de atração turística 
mais emblemáticos da Cidade do Porto pela localização, história e complementaridade da paisagem em 
que se insere. 
O principal objetivo do presente projeto é que o Super Bock Arena / Pavilhão Rosa Mota se possa assumir 
como um espaço líder e mobilizador de eventos, de referência e de inquestionável qualidade, nacionais 
e internacionais. 
A intervenção é norteada pela necessidade de se adaptar o espaço às funcionalidades dos tempos 
modernos e chamar a si os eventos mais representativos e mobilizadores, para todos os públicos. 
O Super Bock Arena / Pavilhão Rosa Mota deve transformar-se e estar apto a receber toda uma gama de 
eventos variados que, por falta de lotação ou meios técnicos, sempre foram encaminhados para outros 
espaços e para outras cidades. 
Procura-se implementar soluções que permitam a rentabilização do equipamento. Com a requalificação, 
procura-se munir o PC de características que permitam a sua sustentabilidade. Para além de outros 
fatores, a sustentabilidade do PC assenta na sua versatilidade, flexibilidade e capacidade de receber o 
maior número possível de eventos e realizações, por vezes até em simultâneo, sem que tal constitua fator 
de dificuldade ou inconveniência quer para os produtores quer para os participantes. 
Ao ser enriquecido com novas salas, lotações alternativas, novas funcionalidades e modernos 
equipamentos de produção, será um espaço alternativo para os mais distintos eventos públicos e 
privados. No âmbito dos eventos públicos, haverá espetáculos (concertos, festivais), family shows, 
desportos e feiras e exposições, ao passo que nos eventos privados haverá reuniões e convenções, 
congressos e seminários, alugueres para catering, lançamentos de produtos, entre outros. Desta forma, 
contribuirá o aumento da oferta cultural, trazendo ao Porto e a Portugal acontecimentos não só nacionais 
como também internacionais. Para além disso, irá colmatar a carência existente na cidade do Porto em 
relação à existência de salas com uma lotação elevada, contribuindo para que o Porto e região norte 
possam almejar uma fatia cada vez maior num mercado de elevada dimensão internacional. 
Pretende-se dar uma resposta eficaz aos desafios propostos para a intervenção no Super Bock Arena / 
Pavilhão Rosa Mota, dotando-o das condições técnicas e estruturais que permitam transformar este 
edifício num moderno e versátil equipamento, devolvendo-o à Cidade do Porto como mais um dos seus 
argumentos de modernidade, notoriedade e cosmopolitismo que esta atravessa e que se deseja ver 
reforçado. 


