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 Grupo Lúcia Piloto celebra 40 anos  

de uma história de sucesso 

 
A prestigiada marca assinala quatro décadas a cuidar da beleza e bem-estar dos portugueses 

e lança uma nova coleção inspirada nos maravilhosos anos 70 

 

 

O Grupo Lúcia Piloto Cabeleireiros, referência incontornável no panorama da beleza nacional, 

celebra este mês 40 anos de história e para assinalar a importante data apresenta a nova 

colecção The 70’s Glam. Desde 1977 a ditar tendências, o grupo de cabeleireiros relança agora 

no seu novo catálogo a década em que tudo começou tendo como protagonistas as 

embaixadoras Liliana Campos e Joana Freitas.  

 

1977 foi o ano de fundação daquilo que hoje é conhecido como a marca Lúcia Piloto. A 

abertura da primeira loja no Saldanha, um espaço com cerca de 300 m2 e equipa de 15 

profissionais, foi o ponto de partida para décadas de sucesso e o reconhecimento como uma 

marca de elevada qualidade, notoriedade, prestígio.  

 

Conhecido por criar as suas próprias colecções, o Grupo Lúcia Piloto lança agora “The 70’s 

Glam”, uma nova abordagem à década em que tudo começou. Esta colecção é inspirada no 

glamour dos anos 70 e atribui-lhe um cunho futurista, fazendo uma fusão entre o passado e o 

futuro dos novos tempos.  

 

“Em Portugal os anos 70 foram muito expressivos na revelação e emancipação da beleza 

feminina. Foi uma altura em que surgiram os primeiros eventos e desfiles de moda, pelo que 

as pessoas começaram a estar mais atentas às últimas tendências e a diversificarem os seus 

looks. Foi uma década de glamour, em que as pessoas não temiam a mudança e gostavam 

de expressar a sua identidade. Foram anos muito gratificantes em termos criativos.” Lúcia 

Piloto, directora criativa e fundadora partner do Grupo Lúcia Piloto. 

 

“São 40 anos de Paixão pela Perfeição. Ao longo destes 40 anos, conseguimos transformar 

um projecto visionário numa marca sólida, reconhecida nacional e internacionalmente, que 

soube conjugar um crescimento sustentado, com objectivos ambiciosos. Ao longo do tempo o 

conceito estratégico da marca tem vindo a sofrer uma evolução, mas tendo sempre por 

princípio base os valores da marca, que se pautam pela qualidade, rigor e a inovação, de 

modo a garantir aos nossos clientes um serviço de excelência. Por outro lado, a imagem da 

marca e a forma como a comunicamos ao exterior tem sido uma das nossas principais 

preocupações e para isso temos investido bastante, de modo a criarmos a visibilidade e a 

credibilidade que hoje caracteriza a marca Lúcia Piloto”, explica Patrícia Piloto, CEO do Grupo.  
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Atualmente, para além de loja online, o Grupo Lúcia Piloto tem seis cabeleireiros, um spa e 

academia em zonas chave da cidade de Lisboa, Almada e Cascais.  

 

 

Sobre o Grupo Lúcia Piloto  

Fundado em 1977 e mantendo-se 100% português, o Grupo Lúcia Piloto detém vasta experiência no 

mercado da beleza e bem-estar, tendo actualmente seis cabeleireiros, um spa, uma academia de 

formação profissional e loja online.  

A fundadora Lúcia Piloto lançou a sua própria marca em 1977, abrindo o seu primeiro espaço de 

cabeleireiro no Saldanha e desde então tem vindo a desenvolver um percurso profissional de sucesso. 

As lojas Lúcia Piloto, são espaços premium com localizações privilegiadas, nas principais zonas e 

shoppings da Grande Lisboa, onde o design, modernidade e o conforto, são pensados ao pormenor para 

oferecer uma experiência completa a todos os que as visitam. Aliada a uma selecção criteriosa de 

profissionais, a marca garante a diferenciação no atendimento e na diversidade da oferta, reunindo 

como principal stakeholder a Divisão dos Produtos Profissionais L’Oréal. Distinguida e galardoada com 

diversos prémios de carreira, destaca-se a condecoração em 2006 de Comendadora da Ordem de 

Mérito entregue pelo Presidente da República da altura, Dr. Jorge Sampaio, sendo a única cabeleireira 

com esta distinção em Portugal.  

Em 2007 o Grupo alargou o conceito da sua actividade principal, os cabeleireiros, e diversificou o 

negócio ao lançar o seu primeiro spa, um autêntico templo de beleza integrado num espaço com cerca 

de 1500 m2, no espaço da Av. 5 de Outubro.  

Em 2011 o grupo dá mais um passo importante e abre a Academia Lúcia Piloto – a primeira Academia de 

Formação Profissional de Cabeleireiro, em Portugal, dentro de um grupo empresarial desta actividade.  

Actualmente o Grupo Lúcia Piloto detém uma cadeia com 6 salões de cabeleireiro, situados em zonas 

chave da cidade de Lisboa, Almada e Cascais, um Spa, uma Academia de Formação Profissional e está 

presente em Shop Online. 

Para mais informações consulte: https://www.luciapiloto.pt/pt/  
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