
PRODUÇÃO DE EVENTOS 

 

1. Introdução – a dualidade festivais / tournées (30 mins) 

2. A programação (30 mins) 
2.1. Critérios essenciais numa programação 
2.2. Equilíbrio de uma programação 
 

3. Contratos e riders (90 mins) 
3.1. A redação de um contrato 
3.2. O rider técnico / o contra-rider / a negociação de um rider 
3.3. O stage plot 
3.4. O rider hospitaleiro – estadias, transferes, refeições, listas de camarins e catering  
3.5. Os diferentes conceitos e aplicações do road management 
 

4. O palco (90 mins) 
4.1. Running stage times 
4.2. A equipa de palco e as suas diferentes funções e atribuições 
4.3. O sound-check 

4.3.1. O som de palco 
4.3.2. O front of house (FOH) 

4.4. A entrada em palco 
4.5. Funções, atenções e preocupações (ou não) do staff durante o concerto 
4.6. O encore (?), a saída de palco e o período pós-concerto 
 

5. Camarins e backstage (30 mins) 
5.1. Definições e distinção/sobreposição entre o significado de camarins e backstage e 
respetivas equipas 
5.2. Composição e decoração dos camarins 
5.3. Listas de camarins 

5.3.1. Hardware 
5.3.2. Alimentação e catering 

5.4. O apoio aos camarins – staff e estruturas: a “tenda de produção” 
5.5. A relação entre backstage e palco – antes, durante e entre concertos 
 

6. Segurança e Salubridade (30 mins) 
6.1. Plano de Segurança 

6.1.1. Segurança geral no recinto 
6.1.2. Segurança na área de palco / músicos 
6.1.3. Segurança na plateia / público 

6.2. Equipa de segurança 
6.2.1. Constituição da equipa 
6.2.1. Características exigidas aos seus membros 

6.3. Seguros a contrair 
6.3.1. Seguro de responsabilidade civil 
6.3.2. Seguro contra danos pessoais 
6.3.3. Seguros para transporte de instrumentos e bens 
6.3.4. Seguros para instrumentos e bens alugados 
6.3.5. Seguros de transporte de pessoas 

6.4. Salubridade 
6.4.1. Higiene na área de palco 
6.4.2. Higiene na plateia / público 



6.4.3. Desinfestações 
6.4.4. Sustentabilidade do evento 

 
 
7. Listas de produção – o “coração” do evento (60 mins) 

7.1. Passagens aéreas 
7.2. Mapa de comitivas 
7.3. Rooming list 
7.4. Lista de refeições 
7.5. Lista de transfers 
7.6. Itinerários individuais 
 

8. Advance production e autorizações especiais – hors contrat (30 mins) 
 
9. Criação gráfica (30 mins) 

9.1. O identidade gráfica do evento 
9.2. Definição das peças gráficas a produzir 
9.3. A comunicação entre a organização e o criador gráfico 

 
Definição / atribuição do TRABALHO INDIVIDUAL a realizar por cada formando 

Considerações relativas aos aspetos que devem/podem ser contemplados em cada trabalho 

(60 mins) (em regime presencial) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realização do TRABALHO INDIVIDUAL (em regime não presencial) 

(60 mins) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

10. Comunicação do evento (30 mins) 
10.1. Comunicação nos media 

10.1.1. A definição dos media a utilizar na comunicação do evento 
10.1.2. A vertente publicitária 
10.1.3. A vertente editorial 
10.1.4. Acordos com os media partners 

10.2. Estratégias de comunicação nas redes sociais 
10.3. O website de um evento 
10.4. O press release 
10.5. A conferência de imprensa 
 

11. Orçamento (45 mins) 
 
12. Licenciamento de deveres legais (15 mins) 
 
13. Relação e definição de contrapartidas com sponsors / parceiros (30 mins) 
 
Exposição/defesa dos TRABALHOS INDIVIDUAIS realizados por cada formando 

(120 mins) (em regime presencial) 
 


