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27 A 30 AGOSTO 2020 

 



ENQUADRAMENTO 

 

O presente documento tem como objetivo responder ao caderno de encargos para a 
produção do evento DRIVE IN VILAR DE MOUROS que visa promover a dinamização, 
promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de 
diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua 
qualificação e valorização turística. 
 
Nesta proposta iremos apresentar a descrição de todas as ações, custos e logística 
necessária para a produção e comunicação do evento, assim como o programa diário 
do Drive In Vilar de Mouros com conceitos musicais, comédia e sessões de cinema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O RECINTO 
 

 
 
 

 

1. Descrição das estruturas de aluguer: 

- 1 Palco com 20m x 10m x 1,80m 

- 2 Pórticos com 3m x 1,90m 

- 40 painéis de vedação alta 3,5m x 2m 

- 100 baias baixas de vedação 2m x 1m 

- 3 Camarins modulares 

- 3 grupos de WC modulares 

 

 

2. Descrição dos meios técnicos de aluguer: 



- Ecrã LED HD com 12m x 7m 

- Sistema de Iluminação adaptado ao Evento 

- Sistema de transmissão FM para sintonia nos veículos 

- Sistema de Áudio exterior 

- Sistema de Broadcast áudio e vídeo dos Espetáculos 

- Energia elétrica  

- Sistema de canalização 

- Aplicação mobile para controlo de acessos, gestão de pedidos de alimentação e 

bebida. 

 

LOGISTICA DE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM 
 

O período de montagem do evento ocorrerá entre os dias 24 e 26 de Agosto e as 

desmontagens entre os dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2020. 
 

ACESSOS E BILHETES 
 

O recinto está desenhado para uma lotação máxima de 150 carros, sendo os acessos 

ao evento efetuados mediante a apresentação de bilhete de entrada, que será 

atribuído gratuitamente, devendo ser levantado, para cada dia, nos Postos de Turismo 

de Caminha e Vila Praia de Âncora. A distribuição dos bilhetes do dia 28 de agosto, é 

da responsabilidade da Associação Grupo Motard de Vilar de Mouros, que fará a sua 

gestão e distribuição. 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 
 
3. Programação Artística e Filmes para os 4 dias do evento: 

 

 
 

 

 

 



RECURSOS HUMANOS 
 
4. Para a boa execução deste tipo de eventos uma equipa de recursos humanos experientes é 

fundamental para o sucesso da operação. Abaixo elencamos as equipas envolvidas no Evento: 

- Direção de Produção 

- Equipa de Coordenação de Recinto 

- Equipa de Coordenação de Palco 

- Equipa de Hospitalidade 

- Equipa de Catering 

- Equipas técnicas (vídeo, iluminação, áudio, filmagem) 

- Equipa de Apoio ao público no Recinto (acesso, acolhimento e acompanhamento, mobilidade, 

entrega de comidas e bebidas) 

- Equipa de Segurança 

 

CONTROLO E SEGURANÇA 
 

5. O respeito pelas recomendações da DGS quanto ao afastamento social, utilização de 
máscara em locais fechados e desinfeção de mãos será obrigatório. No contexto deste 
evento, com a utilização de veículos o risco de saúde publica é muito reduzido, 
praticamente sem contacto social com pessoas fora da lotação do veículo. 
 
Para controlo de fluxos de transito no exterior iremos consultar a GNR de Caminha e 
para mitigar eventuais focos de problemas no interior iremos consultar os Bombeiros 
do Concelho. 

 

REFEIÇÕES E ALOJAMENTOS 
 

6. As refeições de todos os stakeholders do evento serão efetuadas em 
estabelecimentos do concelho, promovendo assim a gastronomia e contribuindo para 
a economia local. 
 
7. No recinto as refeições serão controladas a nível mobile através de uma aplicação 
que permite aos utentes pedir comodamente na sua viatura comida e bebida. 



 

8. Todos os artistas, assim como as equipas técnicas e staff do evento que residam fora 
do distrito de Viana do Castelo irão ficar alojados em unidades hoteleiras da região, 
contribuindo uma vez mais para a economia local. 
  

COMUNICAÇÃO 
 

9. A comunicação do evento será efetuada a nível regional e nacional, com o objetivo 

de atrair turistas nacionais e estrangeiros e residentes na região do evento. Iremos 

focar-nos em comunicar para homens e mulheres com idades compreendidas entre os 

25 e 65 anos através da contratação de assessoria de imprensa especializada 

coordenada pela Livecom, lda na pessoa da sua diretora geral Andreia Kriner.  

- Está contemplada a impressão de comunicação visual para o recinto e em número a 

acordar para o concelho.  

- Gestão de contactos e comunicação com o Município e Parceiros. 

- Contato com outros agentes de comunicação.  

- Transmissão dos Espetáculos por via digital – Rádio + Vídeo 

ORÇAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 60.890,00€ + Iva a 

taxa legal em vigor 

DESCRIÇÃO VALOR 

1. ALUGUER DE ESTRUTURAS 5 500,00 € 

2. ALUGUER DE AUDIOVISUAIS 15 000,00 € 

3. ARTISTAS  18 350,00 € 

3.  FILMES 3 000,00 € 

4.  RH´S 5 500,00 € 

5. CONTROLO E SEGURANÇA 4 500,00 € 

6. REFEIÇÕES 2 140,00 € 

7. ALOJAMENTOS 3 400,00 € 

8. PLATAFORMA GESTÃO REFEIÇÕES 1 500,00 € 

9. COMUNICAÇÃO 2 000,00 € 


