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patrimonio.pt

Depois de 7 anos a procurar 
contribuir para uma 
comunicação mais aberta, 
apelativa, e democrática 
no sector do património 
cultural português, 
a patrimonio.pt junta agora 
a estas suas prerrogativas a 
disponibilização de serviços 
de comunicação 
especializados para os 
agentes, as suas actividades, 
iniciativas e projectos no 
âmbito do património cultural. 

https://www.patrimonio.pt/
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Comunicação e Divulgação em Património Cultural

Recorremos ao 
conhecimento privilegiado 
do sector do património 
cultural por parte da equipa 
da patrimonio.pt - alicerçada 
na experiência da Spira - 
agência de revitalização 
patrimonial - para 
oferecer os novos Serviços 
de Comunicação e 
Divulgação da patrimonio.pt.

https://www.patrimonio.pt/
https://www.spira.pt/pt/
https://www.spira.pt/pt/
https://www.spira.pt/pt/
https://www.patrimonio.pt/servicos
https://www.patrimonio.pt/servicos
https://www.patrimonio.pt/servicos
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patrimonio.pt

Procuramos assim reforçar 
o nosso contributo para a 
ultrapassagem de contingências 
pelos agentes do sector, sejam 
estas de ordem orçamental 
ou de capacidade operativa na 
resposta às necessidades de 
comunicação e de divulgação.

patrimonio.pt
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Serviços Especializados
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COBERTURA DE EVENTOS E REALIZAÇÃO

DE REPORTAGENS, TEASERS E

VÍDEOS PROMOCIONAIS

A fotografia permite ilustrar o seu evento e 
obter ferramentas efectivas de promoção 
e comunicação. O teaser em vídeo (vídeo 
promocional) é actualmente um recurso 
muito eficiente para a comunicação de um 
evento, de uma entidade ou de um projecto 
específico, transmitindo de forma atractiva, 
clara e dinâmica - e de muito fácil percepção 
pelo público - os pontos-chave do que se 
pretende divulgar, com uma difusão simples 
e muito ampla através da internet.

Nas imagens___
Sum-up Bienal AR&PA 2019
Spot Bienal AR&PA 2019
Spot Festival APROXIMA-TE! 2016
Apresentação da Associação Portugal Heritage
Lançamento do livro “A Casa Senhorial em Portugal”
Sum-up do Seminário Internacional “Gestão 
Estratégica de Recursos Patrimoniais”

https://www.youtube.com/watch?v=ubdxAwdTLIM&t
https://www.youtube.com/watch?v=lsMSrkizRC8
https://www.youtube.com/watch?v=HGVMSSjglDs&t
https://www.youtube.com/watch?v=ivEdHnQB1xI
https://www.youtube.com/watch?v=wHA8o2BFwlw&t
https://www.youtube.com/watch?v=JiMsmV_Kdl0&t
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Comunicação e Divulgação em Património Cultural

ENTREVISTAS

Preparamos e realizamos entrevistas, desde 
o guião ao registo áudio, fotográfico ou 
vídeo, e tornamos a entrevista num veículo de 
divulgação atractivo e informativo. As entrevistas 
podem ter formatos e extensões variáveis.

Nas imagens___
Corinna Gardner, Victoria & Albert Museum
Ana Braga, Acesso Cultura
Nuno Proença, Nova Conservação
José Luís Prada, Fundação Rei Afonso Henriques
Enrique Saiz, Junta de Castela e Leão
António Filipe Pimentel, Museu 
Nacional de Arte Antiga

https://www.youtube.com/watch?v=jegjfipHNaM
https://www.youtube.com/watch?v=EIqldXupQDg&t=
https://www.youtube.com/watch?v=K19x10ggf3s&t=
https://www.youtube.com/watch?v=UUKaSNZ4WC8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=QQq_zF8N-7g&t=
https://www.youtube.com/watch?v=oL9q9-vtPxU
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SUPORTES DIGITAIS

Criação de marca, concepção e gestão de 
micro-site e de redes sociais para o seu 
evento ou projecto, por tempo determinado.

Nas imagens___
Redes sociais patrimonio.pt
Site Rotas Compadres
Site Somos o Que Comemos
Layout para site de Rotas de Touring 
Cultural e Paisagístico nos Açores

https://www.facebook.com/patrimonio.pt.spira/
https://www.rotascompadres.pt/
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Comunicação e Divulgação em Património Cultural

SUPORTES IMPRESSOS

Concepção gráfica de flyers, catálogos, cartazes, 
mupis, outdoors e outros suportes impressos que 
darão ao seu evento uma imagem identitária 
forte e carismática, permitindo também 
uma comunicação eficiente e agradável dos 
programas e de outros conteúdos a divulgar.

Nas imagens___
Booklet (programa) Bienal AR&PA 2019
Poster “Somos o que Comemos” / PSML
Comunicação “Living Traditions” / Câmara 
Municipal de São Roque do Pico
Booklet Seminário Internacional “Gestão 
Estratégica de Recursos Patrimoniais”
Flyer Rota dos Moinhos
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REVISÃO DE CONTEÚDOS

A nossa equipa multidisciplinar com técnicos 
da área da Cultura está particularmente 
preparada para a revisão de conteúdos 
(texto) que queira divulgar no seu website, 
catálogo, flyer ou artigo de divulgação.

patrimonio.pt



11

Pacotes
[a partir de 90,00€]

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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patrimonio.pt

Pacote
entrevista

Pacote
evento

Pacote
web

Inclui preparação do guião 

em conjunto com o cliente; 

todos os meios técnicos - 

com registo audiovisual ou 

fotográfico; deslocação ao local; 

posterior edição; possibilidade 

de transcrição integral.

Pré-evento: criação de marca, 

concepção de suportes de 

divulgação, gestão de micro-

site e redes sociais

Durante o evento: cobertura 

fotográfica ou vídeo.

Pós-evento: redacção de artigo 

final de divulgação do evento.

Inclui criação e gestão de 

micro-site de evento / entidade / 

projecto, com revisão integral dos 

textos, bem como gestão de redes 

sociais por tempo determinado.

Consutlte a tabela 
de preços nas 
páginas 14 e 15.
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Comunicação e Divulgação em Património Cultural

Pode tornar a patrimonio.
pt media partner do seu 
evento, assegurando um 
acompanhamento completo 
e contínuo, a um preço muito 
competitivo. Pode ainda 
criar pacotes de serviços 
à medida, ou estabelecer 
uma relação regular de 
serviços prestados (avença).
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SERVIÇO DESCRIÇÃO DELIVERABLES PVP

Entrevista escrita 
(através de e-mail) Texto escrito €90,00

. Preparação de guião, em conjunto com o cliente;

. Envio da entrevista e todos os contactos com o entrevistado;

. Transcrição integral da entrevista.

Entrevista
presencial

Texto escrito 
5 fotografias

€125,00

. Deslocação ao local;

. Preparação da entrevista e do guião, em conjunto com o cliente;

. Recolha de som e de fotografia;

. Transcrição e edição do texto e das fotografias e composição da entrevista.

Entrevista
presencial vídeo

Vídeo (até 1 min.)
5 fotografias

€275,00

. Deslocação ao local;

. Preparação da entrevista e do guião, em conjunto com o cliente;

. Recolha de fotografia (5 fotos) e recolha de vídeo;

. Edição do vídeo.  

EN
TR

EV
IS

TA
S

Evento
de meio dia

Vídeo (até 2 min.)
25 fotografias 
Artigo escrito

€495,00
. Deslocação ao local;
. Recolha de vídeo e de fotografia;
. Edição de reportagem com vídeo até 2 minutos.

Evento
de um dia

Vídeo (até 2 min)
50 fotografias 
Artigo escrito

€690,00
. Deslocação ao local;
. Recolha de vídeo e de fotografia;
. Edição de reportagem com vídeo até 2 minutos.

Evento
de dois dias

2 peças de vídeo
(spot 50 seg. +

vídeo até 2 min.)
100 fotografias 
Artigo escrito

€1 275,00

. Deslocação ao local;

. Recolha de vídeo e de fotografia;

. Edição de spot de 50 segundos no 1º dia;

. Edição de reportagem com vídeo até 2 minutos.

C
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Tabela de preços
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Comunicação e Divulgação em Património Cultural

Micro-site Micro-site €970,00. Implementação e gestão de micro-site para evento / 
entidade / projecto.

Teaser
vídeo / .gif

Vídeo / .gif €160,00. Produção de uma peça de video promocional (até 20 
segundos) para evento / entidade / projecto.

Gestão de
Redes Sociais

Redes Sociais:
Facebook, Twitter, 

Instagram
€175,00. Duração de 1 mês com 2 publicações por semana em 

cada palataforma.

Gestão de
Redes Sociais

Redes Sociais:
Facebook, Twitter, 

Instagram
€265,00. Duração de 1 mês com 7 publicações por semana em 

cada plataforma.

C
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SERVIÇO DESCRIÇÃO DELIVERABLES PVP

Conteúdos
web

Texto revisto, incluindo 
ortografia, sintaxe, 
estrutura e estilo.

€10,00 / 500 palavras. Revisão de textos de divulgação online (website, blog, etc.)

Conteúdos
offline

Texto revisto, incluindo 
ortografia, sintaxe, 
estrutura e estilo.

€12,00 / página *. Revisão de textos para suportes de divulgação impressos 
(catálogos, flyers, artigos, etc.)

* Considerada uma página de texto corrido de 30 linhas, com 10 palavras por linha.
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Tabela de preços



16

patrimonio.pt

Exemplo de cobertura vídeo: AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ubdxAwdTLIM


www.patrimonio.pt
patrimonio.pt@spira.pt

Escritório Alentejo
284 475 413 

Escritório Lisboa 
217 974 587 / 915 329 008

© spira 2019
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