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Time Out Market recebe galardão nos prémios 
Masters da Distribuição 2018 

 

Prémio “Figura do ano 2018” na categoria Distribuição distingue Ana Alcobia, 
diretora geral de um projeto único que tem sido reconhecido pelo inovador 

trabalho que tem desenvolvido 
 
 
O Time Out Market Lisboa a funcionar no Mercado da Ribeira, acaba de receber mais um 
galardão na área da distribuição. Na cerimónia de entrega dos prémios Masters da Distribuição 
2018, organizado pela revista Distribuição Hoje do grupo IFE, que decorreu esta tarde, Ana 
Alcobia, diretora geral do Time Out Market Lisboa, foi distinguida na categoria Figura da 
Distribuição. 
  
Este é a segunda distinção que o projeto inovador recebe em 2018, ano em que celebra o seu 
4º aniversário. Um projeto único que tem sido reconhecido nacional e internacionalmente pelo 
trabalho de excelência e diferenciação que a equipa tem desenvolvido ao longo de quatro anos 
de atividade.  
 
“É com muito gosto que recebemos esta distinção e que vem trazer ainda mais valor ao projeto. 
Apesar de receber o galardão em meu nome, é o reconhecimento de um trabalho da equipa que 
idealizou e acreditou sempre, e que diariamente se dedica a oferecer as melhores tendências da 
cidade de Lisboa, debaixo do mesmo tecto” declara Ana Alcobia, diretora geral do Time Out 
Market Lisboa. 
 
O conceito tem-se revelado um sucesso e encontra-se em processo de internacionalização, com 
abertura prevista em diversas cidades, nomeadamente Miami e Nova Iorque, ainda este ano, e 
em Boston e Chicago em 2019.  
 
No ano de celebração do seu 4º aniversário, esta já é a segunda distinção que o projeto recebe. 
Em março foi também distinguido pelo "Hamburg Foodservice Award", um dos mais respeitados 
e desejados prémios europeus, na indústria da gastronomia e restauração. Este prémio 
internacional distinguiu o Time Out Market Lisboa por ser "um dos conceitos mais visionários da 
Europa" no sector da restauração. 
 
Em 2017, o espaço recebeu 3,6 milhões de visitantes, obtendo uma faturação total 
(cessionários) de 33 milhões. É um dos espaços que maior sucesso tem tido em lisboa, 
registando atualmente o maior número de visitantes estrangeiros.  
Neste momento conta com 26 restaurantes, seis quiosques, oito bares, cinco lojas, uma escola 
de cozinha (Academia Time Out), uma sala de eventos (Estúdio Time Out), um espaço de cowork 
(Second Home), e ainda um bar/discoteca (Rive Rouge).  
 
 
 
 

http://www.timeoutmarket.com/
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Time Out Market Lisboa  

O Time Out Market é um conceito criado de raiz pela equipa da revista Time Out Portugal em 2014, apenas 
com as melhores ideias e negócios de Lisboa – de acordo com a equipa editorial. O critério é simples: se 
é bom vem recomendado na revista, se é ótimo vai para o mercado. 26 restaurantes, 8 bares, mais de 
uma dezena de espaços comerciais, doze quiosques, uma academia de cozinha e uma sala de espetáculos, 
tudo com o melhor de Lisboa (o melhor bife, o melhor hambúrguer, o melhor sushi ou os melhores 
espetáculos, entre outros).  
O Time Out Market faz parte do Time Out Group plc, o grupo de media e entretenimento líder que inspira 
as pessoas a aproveitarem ao máximo as suas cidades. 
Saiba mais em Time Out Market Lisboa. 
 
Ana Alcobia, Directora Geral do Time Out Market Lisboa 

Formada em Relações Públicas e Publicidade, pelo Instituto Superior de Novas Profissões, Ana Alcobia 
trabalhou em várias agências de RP ao longo do curso. Entra para a Sonae Sierra em 2003 onde trabalhou 
no departamento de marketing de vários centros comerciais, terminando como Marketing Manager do 
CascaiShopping. Em 2007 faz a abertura da revista Time Out em Portugal com a publicação semanal 
dedicada a Lisboa, inicialmente como directora de marketing que posteriormente acumulou com a 
direcção comercial. Em 2010 lança a marca Time Out no Porto com a edição mensal da revista. No mesmo 
ano recebe uma pequena participação da empresa detentora dos direitos da marca Time Out em Portugal. 
É nesta fase que o projecto de tornar a revista num espaço, numa revista a 3 dimensões, ganha uma forte 
importância no futuro da marca. Pertenceu à equipa fundadora do espaço Time Out Market Lisboa que 
inaugura em Maio de 2014 e é agora, mesmo depois da venda da empresa ao grupo internacional da Time 
Out, a directora geral. Ana Alcobia, tem 38 anos, é casada e está à espera do quarto filho. 

 
 
 
 
 
Para mais informações contacte: 
IPSIS  
Tel.:211 359 531 
Ariana Pires – ariana.pires@ipsis.pt  
Vanda Rosário – vanda.rosario@ipsis.pt   
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