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A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DUBAI 2020 

De 1 de outubro de 2021 a 31 de março 2022* realizar-se-á a Exposição Universal do Dubai, nos Emiratos 
Árabes Unidos.

O tema da exposição, que reunirá cerca de 200 países e organizações internacionais, será “Connecting 
Minds, Creating the Future”, com os três seguintes subtemas: mobilidade, sustentabilidade e oportunidade.

Em junho de 2016, o Luxemburgo era o primeiro país a confirmar oficialmente a sua participação 
com um pavilhão nacional.

Trata-se da 24.ª participação do Grão-Ducado numa Exposição Universal, cuja primeira edição  
se realizou em 1851 na cidade de Londres.

* Inicialmente prevista em 2020, a EXPO 2020 DUBAI foi adiada devido à crise sanitária ligada ao coronavírus.



O PAVILHÃO LUXEMBURGUÊS

O pavilhão luxemburguês foi desenhado pelo gabinete de arquitetura METAFORM, selecionado  
na sequência de um concurso. 

O pavilhão terá como tema “Resourceful Luxembourg”.

A FORMA

A forma do pavilhão baseia-se na ideia da fita de Möbius, ou seja, uma fita com duas superfícies que, 
ao estarem interligadas, criam um objeto com uma única superfície, símbolo da economia circular, 
mas também de dinamismo e de abertura. 



 
O CONTEÚDO 
 
No interior do pavilhão, uma rampa deambulatória será percorrida por etapas que mostram aquilo que 
anima o país, apresentam o quotidiano dos habitantes e informações gerais sobre o Grão-Ducado e 
os vários setores-chave da sua economia. O ponto alto do pavilhão será um filme que mostrará de que 
forma o país sempre se soube reinventar, passando de um país agrícola para uma potência industrial 
e um centro financeiro mundial, estando, hoje em dia, a realizar nova transição para a pesquisa, as 
tecnologias digitais e as indústrias do espaço. 
 
Os visitantes poderão, então, descer até ao rés-do-chão por uma escada ou um escorrega transparente 
gigante, um piscar de olhos ao “Schueberfouer”, tradição luxemburguesa que remonta a 1340. 
 
No átrio e no rés-do-chão, o visitante poderá descobrir a beleza natural do país graças a uma instalação 
que representa a flora e a fauna, e inclusivamente os odores típicos da região do “Mullerthal”.
 
Ao sair do pavilhão, poderá ainda ir à loja e ao restaurante, que terá um lugar central no conceito  
do projeto. 



 
UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL 

O pavilhão envolverá os cinco sentidos: 

  a visão, graças à arquitetura e à cenografia ;
  a audição, graças a uma sonorização realizada pela Orquestra Filarmónica do Luxemburgo ;
  o tato, graças aos ecrãs táteis e ao escorrega ;
  o olfato, graças aos cheiros do “Mullerthal” e, por fim ;
  o paladar, graças ao restaurante onde não só serão servidas especialidades típicas da gastronomia 

luxemburguesa, como também pratos com várias influências internacionais, à semelhança dos 
restaurantes nacionais.

Visite o Dubai e tenha uma experiência inesquecível!



O PAVILHÃO EM NÚMEROS

ÁREA TOTAL : 3.650M2

ANDARES : 3

RESTAURANTE :  80 PESSOAS, 50 NO INTERIOR E 
30 NA ESPLANADA

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO : 2.100 M2 

RAMPA : 140 M

LARGURA : 50 M

VOLUME : 13.900 M3

CAPACIDADE : 500 PESSOAS

ALTURA :  21 M 

TEMPO MÉDIO DE PERCURSO : 15-20 MINUTOS



O PORQUÊ DA PARTICIPAÇÃO DO LUXEMBURGO

A participação do Luxemburgo na Exposição Universal do Dubai surge na continuidade das excelentes 
relações bilaterais que o Grão-Ducado e os Emiratos Árabes têm há já muito tempo.

O tema “Conectar as Mentes, Construir o Futuro” cabe que nem uma luva ao Luxemburgo, que desde 
sempre soube colaborar com os outros para avançar e construir o mundo de amanhã. 

O perfil da exposição inscreve-se perfeitamente nos esforços de promoção económica do governo e 
deverá permitir valorizar as inúmeras competências “Made in Luxembourg”.

Com mais de 25 milhões de visitantes esperados, dos quais 70% provenientes do estrangeiro, uma  
participação na EXPO 2020 DUBAI é uma oportunidade única para dar a conhecer melhor o 
Luxemburgo a nível mundial. 

   LA PARTICIPAÇÃO TEM COMO OBJETIVO :

  promover os valores do Luxemburgo: abertura, dinamismo e fiabilidade ;
  dar a conhecer o Luxemburgo a um novo público ;
  apresentar o Luxemburgo como um país totalmente dedicado à procura de soluções para  

os desafios do futuro.



ORGANIZAÇÃO /CONTACTO

A presença luxemburguesa na EXPO 2020 DUBAI é organizada pelo Agrupamento de Interesse 
Económico (AIE), que reúne parceiros públicos e privados: o Governo do Grão-Ducado do  
Luxemburgo, através do Ministério da Economia e do Ministério da Mobilidade e das Obras Públicas ;  
a Câmara de Comércio, o POST e o SES.

CONTACTO

LUXEMBOURG @ EXPO 2020 DUBAI GIE
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

connect@luxembourgexpo2020dubai.lu | www.luxembourgexpo2020dubai.lu 
www.facebook.com/LUexpo2020dubai | twitter.com/LUexpo2020dubai
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