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	  	  Introdução	  

q No âmbito do DDN, pretende-se contribuir ao nível da 

organização de grandes manifestações sociais, através 

da partilha de conhecimentos e procedimentos 

essenciais ao sucesso do evento. 
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q  Celebração 

q  acontecimento especial 

q  Planeado e organizado 

q  Conjunto de atividades 

q  Genuíno 

q  Original 

Estado da Arte 
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	  	  Eventos	  (2/2)	  

q  Culturais 

q  Técnico-científicos 

q  Desportivos 

q  Turísticos e de Lazer 

q  Religiosos 

Tipologia de Eventos 
q  Comerciais/ industriais 

q  Políticos 

q  Sociais 

q  Outros 
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	  	  Revisitação	  do	  Conceito	  

Literatura no geral 
q  São ações utilizadas como ferramentas de comunicação e marketing, 

aplicadas para reunirem um grupo de consumidores potenciais, objetivando  
seu envolvimento com determinados produtos e serviços. Eventos especiais 

 

q  São apresentações, rituais ou celebrações específicas, planeadas e criadas 
para marcar ocasiões especiais ou para atingir metas e objetivos específicos 
de cunho social, cultural ou corporativo. Os atributos que lhe propiciam uma 
atmosfera especial são: a singularidade, o espírito festivo, a qualidade, a 
autenticidade, a tradição, a temática e o simbolismo, entre outros. 

 

 
Fontes: 

ALLEN, Johnny (2003). Organização e gestão de eventos. Rio de Janeiro: Editora Campus. 

MARTIN, Vanessa (2003). Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas. 
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Questões	  de	  ParJda	  na	  
Organização	  de	  Eventos	  

q  Por que  razão o evento será organizado (razões que confirmem a importância e a 

viabilidade de se produzir/ organizar um evento)? 

q  Que parcerias a estabelecer (parceiros internos ou externos)?  

q  Que calendarização e locais? 

q  Que características deverá ter o local de realização (o local deverá representar 

a melhor escolha para a população-alvo e para o promotor do evento)? 

q  Que programa a construir (deve corresponder às necessidades, desejos, expectativas 

da público-alvo e deve estar alinhado com as questões anteriores)? 
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Fases	  na	  Organização	  de	  Eventos	  	  

Os eventos independentemente do tipo, tamanho e objetivo, são constituídos por três fases  distintas: 

 

q  Pré-evento – Fase essencial onde haverá a definição do projeto e do planeamento de 

todas as atividades, identificando as receitas e despesas, escolha de fornecedores e 

profissionais e controles administrativos e financeiros. Tudo isto em função dos 

objetivos gerais do evento e da previsão de receitas; 
 

q  Evento – Nesta fase há a montagem no local escolhido e a operacionalização do 

atendimento ao público-alvo. Atuam, também, fornecedores e profissionais; 

q  Pós-evento – Caracteriza-se por desmontagem de estruturas montadas, acertos 

financeiros, quitação de contas com o cliente, devolução de materiais utilizados ou 

não, arquivos, relatórios financeiros e de desempenho. 
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	  	  Premissa	  a	  ter	  em	  Conta	  

Todos os eventos são concebidos por: 

 

q Oportunidade – Novo nicho de mercado, ou ocasião 

propícia ao evento; 
 

q Especialização – Crescimento das especializações, 

principalmente ao nível da organização de eventos e 

do Staff necessário. 
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Bene%cios	  para	  o	  turismo	  
	  
q 	  Os	  eventos	  ajudam	  a	  equilibrar	  e/ou	  
diminuir	  a	  sazonalidade	  
	  
q 	  Privilegiam	  o	  turismo	  alterna;vo,	  em	  
oposição	  ao	  turismo	  de	  massa	  
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Bene%cios	  para	  o	  turismo	  
	  
	  q 	  Os	  inves;mentos	  são	  menores	  que	  no	  
turismo	  não	  baseado	  em	  eventos	  
	  

q 	  Enriquece	  a	  vida	  cultural	  local	  
	  

q 	  O	  turista	  de	  eventos	  permanece	  e	  gasta	  
mais	  que	  o	  turista	  tradicional	  
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Bene%cios	  para	  o	  turismo	  
	  
	  q 	  Dos	  vários	  segmentos	  turís;cos,	  o	  de	  
eventos	  é	  o	  que	  gera	  maior	  retorno	  financeiro	  	  
(por	  via	  da	  geração	  de	  empregos	  e	  impostos,	  pelo	  efeito	  mul;plicador)	  

	  
q 	  O	  turismo	  de	  eventos	  está	  em	  grande	  
crescimento	  
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q  Estruturantes dos destinos turísticos; 
 
q  Garantem a existência de um destino turístico; 
 
q  Concorrem para a criação do destino turístico; 
 
q  Contribuem para a competitividade de um destino 
turístico 

Importância 
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Concepção (I/II)  

q 	  Razões	  para	  o	  evento	  

q 	  Estudo	  da	  viabilidade	  

q 	  Visão	  e	  missão	  

q 	  Metas	  e	  objecJvos	  (SMART)	  
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q 	  Análise	  SWOT	  

q 	  IdenJficação	  e	  escolhas	  de	  estratégias	  

q 	  Planos	  operacionais	  

q 	  Sistema	  de	  controlo	  

Concepção (II/II) 
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Operacionalização  
q 	  Definição	  do	  produto	  

q 	  Definição	  do	  tema	  e	  da	  marca	  

q 	  Escolha	  do	  local	  

q 	  Definição	  da	  data	  

q 	  IdenJficação	  e	  análise	  dos	  parJcipantes	  

q 	  Definição	  das	  estratégias	  de	  comunicação	  

q 	  Controlo	  administraJvo	  (Orçamentação)	  

q 	  Encerramento	  
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	  	  Súmula	  –	  Planeamento	  Estratégico	  
Aspetos a ter em linha de conta na definição de um  Planeamento Estratégico: 

q  Missão 

q  Visão  

q  Valores 

q  Metas 

q  Objetivos 

q  Análise da situação 

q  Parceiros no evento 

q  Identificação de estratégias alternativas 

q  Avaliação e seleção de estratégia 

q  Desenvolvimento de planos operacionais e controles 

q  Avaliação do evento e feedback 



 
Obrigado pela atenção! 

 
Paulo Nunes (Ph.D) 

 
pacnunes@gmail.com 

 


