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Futuro?



“Assim, as reuniões e eventos presenciais 
poderiam ser substituídos por uma 
interessante experiência tecnológica 
proporcionada pela Realidade Aumenta. 
Ou seja, será como se as pessoas estivessem 
presentes, ainda que remotamente, através 
de óculos inteligentes.”
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Before we talk hybrid, 
we will need to talk 

mental health.

Julius Solari



The level of trauma endured by event 
professionals over the last two years is 

something that we will need to deal with as 
soon as possible.

Businesses shut down, careers wiped out, 
forced pivots to virtual, relationships lost. 

These are just the tip of the iceberg. 



What will future events look 
like?





What will future events look 
like?

Overwhelmingly hybrid — and not because anyone is 
particularly looking forward to it, but out of necessity.



Ao nível dos eventos 
corporativos, a empresa não 

quer assumir a 
responsabilidade de obrigar à 

participação física nos 
eventos.



Perfil do cliente:

Empresa de construção de consultadoria informática

Fábrica em Portugal onde tem 1.200 colaboradores.

Delegações na América do Sul, Ásia e África (250 colaboradores).



O que faziam AC (antes do Covid):

▪ Encontro Anual em Portugal / Dezembro

▪ Todos os colaboradores nacionais (1.200 pax)

▪ Chefias da delegações no estrangeiro ( 9 de 250 pax)

Gastam: 300 mil “biteuros”



Março de 2020 chegada do 
Covid.



Chegam a Setembro de 2020 e percebem que:

▪ A realidade do Covid vai durar mais tempo do que previram 
inicialmente.

▪ É importante continuarem a comunicar e motivar a equipa.

▪ Um evento digital não é a mesma coisa que um físico mas, 
efetivamente é o que se pode fazer no atual contexto.



Dezembro de 2020:

▪ TECHOUSE Digital Meeting

▪ Todos os colaboradores nacionais (1.200 pax)

▪ Todos os colaboradores no estrangeiro (250 pax)

Gastam 100 mil “biteuros” (1/3 do que gastavam no evento físico.
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Novembro, no presente momento, refletem sobre:

▪ Encontro Anual Celphy 2021 em Dezembro

▪ Físico? Ainda não, logo híbrido. 

▪ Híbrido. No pressuposto de quem quiser (dos 1.200 colaboradores 
em Portugal e 9 chefias no estrangeiro) podem assistir 
fisicamente.



Briefing à agência para evento híbrido TECHOUSE 2021:

▪ 0 a 1209 pessoas presencialmente. 

▪ O mesmo nível de interatividade em quem estiver presente e 
quem estiver remotamente.

▪ Sem ideia de orçamento.



O mesmo nível de interatividade em quem estiver presente e quem 
estiver remotamente.

Plataforma para público 
remoto

APP para público no 
evento



Sem ideia de orçamento. 

Entre os 300 mil biteuros do evento físico que gastavam e os 100 
mil biteuros do evento digital, “acham” que isto deve ficar no meio: 

200 mil biteuros.



Preparação
Venue: As 500 pessoas previstas, com o distanciamento social, tornam 
necessário um espaço (e audiovisuais) para 1.200 pessoas.

Interatividade: Implica uso de plataforma digital, para visualização 
remota, e um app para os smartphones do público presencial.

Catering: Se os 500 colaboradores presentes tem acesso a catering, 
teremos que enviar também Lunch Boxs para que assiste remotamente.

Hibridificação: Vamos ter meios de captação, realização e streaming do 
evento que, para quem vê remotamente, não é um evento digital, 
nomeadamente a nível da cenografia, mas a filmagem de um evento 
físico.





Orçamento:

300 mil biteuros num evento 100% físico. 

100 mil biteuros num evento 100% físico. 

420 mil biteuros num evento híbrido.

2019 

2020

2021



Até estabilizarmos o modelo, e a 
realidade dos eventos híbridos, 
vamos ter uma fase de 
adaptação de expetativas.



Desafios

Gerir expetativas dos clientes a nível de orçamentos 
e impacto dos eventos. 

Encontrar formas de “engagement” do público 
presencial e remoto. 

Educar todo o ecosistema de eventos para esta nova 
realidade. 



Social Distancing Solution  
Wristbands Do the Talking for Attendees 
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Almoço de Natal



Jantar de Natal



1 Outubro de 2021…



22 de Novembro de 2021…





Historinhas …



















IPTM Instituto 
Portuário e 

dos 
Transportes 
Marítimos

APDL 
Associação do 

Porto do 
Douro e 
Leixões

Capitania
Câmara 

Municipal Vila 
Nova de Gaia

Câmara 
Municipal do 

Porto

IGAC – Inspeção geral das 
atividades culturais

Passmusica

SPA – Sociedade Portuguesa de 
Autores

Polícia Marítima

PSP Comando Metropolitano

Proteção Civil

Bombeiros

Metro do Porto

NAV – Navegação Aérea de 
Portugal

Associação de Operadores 
Marítimo Turísticos

Associação de Bares do Porto































Trilogia Sagrada



Espaço

Catering

Audiovisuais

Trilogia Sagrada

Gestão de 
processos



São aspectos base fundamentais do 
evento.

São componentes onerosas do evento.

Se algum destes itens falhar dá muito nas 
vistas.

T H E   O R I G I N A L   
T R I L O G Y

Porque existe uma “trilogia sagrada”:



Venue HuntingVenue Hunting



Venue HuntingVenue Hunting
A procura por locais de eventos 
(venues) originais, com capacidade 
para a dimensão do evento e com as 
condições logísticas mínimas. 





























Pavilhão 
da Utopia 

Pavilhão 
Atlântico

Meo
Arena

Altice 
Arena

Passados 23 anos sobre a Expo 98, continua a 
ser o espaço de referência para eventos, na 

perspetiva arquitetónica e técnica.





















Imax em Sidney –
Austrália

A maior tela Imax do mundo 
tem cerca de 35 metros de 
largura por 30 de altura, o 
suficiente para ver todas as 
cenas com muitos detalhes. 
Para os mais estudiosos: 
além de filmes de ficção, o 
lugar também costuma 
exibir documentários. 

1.000m2 de ecrã







3.000 m2 de ecrã











































































































Timings de gestão dos processos 

Processos de pagamento

Atuais desafios na gestão 
de processos:

Centrais de compras

High expectations, low budget









Rare
Common
Sense Zone

Centrais de Compras
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