


 O FESTIVAL 
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O QUE É? 
O APROXIMA-TE! é um festival pioneiro que agrega, em 4 dias, a oferta 
existente no campo da educação patrimonial e artística, com acções 

dirigidas às famílias, escolas e profissionais do sector. 

CONFERÊNCIA  
Criando  um espaço de discussão, 
contribuindo para a reflexão e a 
acção estratégica sobre o campo da 
educação patrimonial e comparação 
com outras áreas. 
 

MOSTRA EXPOSITIVA 
Junta resposta às necessidades 
e f e c t i v a s d a s e s c o l a s e d o s 
educadores do ponto de vista da 
agregação e disponibilização de 
informação sobre a oferta educativa 
existente nesta área. 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
Fazendo acompanhar estas valências 
de um momento de usufruto do 
património, de experimentação, de 
descoberta e de entretenimento por 
parte das famílias e dos miúdos. 
	



1ª EDIÇÃO 
FESTIVAL APROXIMA-TE 2016 
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PARCEIROS 1ª EDIÇÃO 
 



1º 
FESTIVAL  

DE EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL  
EM PORTUGAL 

4 
DIAS DE ACTIVIDADES 

CULTURAIS PARA 
CRIANÇAS E AMÍLIAS 

50 
MAIS DE 50 ACÇÕES 
DE PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL 

NÚMEROS 1ª EDIÇÃO 

25 
EXPOSITORES 
16 PRIVADAS 
9 PÚBLICAS 

4000 
VISITANTES 

4,75 / 5  

AVALIAÇÃO, POR PARTE 
DOS EXPOSITORES, DA 

ORGANIZAÇÃO GERAL DO 
FESTIVAL 

AVALIAÇÃO 1ª EDIÇÃO 

75% 
VISITANTES MUITO 
SATISFEITOS COM A 

EXPERIÊNCIA DO FESTIVAL 

15% 
VISITANTES SATISFEITOS 
COM A EXPERIÊNCIA DO 

FESTIVAL 



MOSTRA EXPOSITIVA 1ª EDIÇÃO 
(EXPOSITORES) 





COBERTURA DE MEDIA 1ª EDIÇÃO 

Rádio 

Antena 2 (Império dos Sentidos), TSF (Pais & Filhos),  

Rádio Renascença (notícias com entrevista) 

Imprensa escrita  

Time Out Lisboa (1 página), Jornal Público (notícia de ½ 

página + Agenda), Agenda Cultural de Lisboa 

Televisão  

Jornal 2 / RTP 2 (entrevista presencial), Edição da 

Manhã / SIC Notícias (entrevista presencial), É a Vida 

Alvim / Canal Q (convidados presencial) 
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2ª EDIÇÃO 
FESTIVAL APROXIMA-TE! 2017 



CCB PARCEIRO ESTRATÉGICO DO FESTIVAL 







4 

DIAS DE ACTIVIDADES 
CULTURAIS PARA 

CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS 

+100 

MAIS DE 50 ACÇÕES 
DE PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL 

10000 

VISITANTES 

50 

EXPOSITORES 

FESTIVAL APROXIMA-TE! 2017 | 2ª EDIÇÃO 

PARCEIROS 2ª EDIÇÃO JÁ CONFIRMADOS 

UM	PROJECTO	 POWERED	BY	 CO-ORGANIZADORES	





O Festival APROXIMA-TE! é promovido pela  
Spira - revitalização patrimonial, empresa de referência especializada na 

concepção, execução e produção de projectos de revitalização patrimonial. 
Este evento decorre da sua área de Educação Patrimonial, com a 

marca Mundo Património. 

O PROMOTOR 



Com 17 anos de experiência na 
aproximação das pessoas ao 
património cultural, a Spira explora 
(para além da área de 
Consultoria) três áreas de 
negócio próprias, todas dedicadas ao 
património cultural: 

§ Touring Cultural e Paisagístico;
§ Educação Patrimonial;
§ Comunicação Patrimonial.

A SPIRA 



PATROCÍNIO 

IV	



ESCALÕES DE PATROCÍNIO 

Para a 2ª edição do Festival APROXIMA-TE!, continuamos a apostar na criação 
de parcerias estratégicas que permitam a viabilização do projecto em termos 
financeiros mas também, e sobretudo, a visibilidade, credibilidade e garantia de 

oportunidade do mesmo. 
 

Para os interessados em associar-se ao Festival APROXIMA-TE! e patrocinar 
este evento, disponibilizamos cinco escalões diferenciados de investimento, 
apresentando cada um contra-partidas diversas, de forma a adequar cada 

patrocínio às necessidades e interesses da respectiva marca.  



RUBRICAS PREÇOS 

Stand 

Entradas gratuitas  

Logos nos suportes comunicacionais  

Publicidade na PATRIMÓNIO.PT  700€	

+ Destaque no Facebook MUNDO PATRIMÓNIO  

+  Banner Sponsor site APROXIMA-TE!  1200€	

+ Peça de destaque na PATRIMÓNIO.PT  

+ Destaque na newsletter APROXIMA-TE! 2000€	

+ 20 Bandeiras 3500€	

+ 40 Bandeiras 		 		 5000€		

*Rúbricas acumuláveis. Acresce IVA à taxa legal em vigor  

ESCALÕES DE PATROCÍNIO 



5000€	 

•  Stand 

•  40 Entradas gratuitas  

•  Logos nos suportes 
comunicacionais  

•  Publicidade na 
PATRIMÓNIO.PT  

•  Destaque no Facebook 
MUNDO PATRIMÓNIO  

•  Banner Sponsor site 
APROXIMA-TE!  

•  Peça de destaque na 
PATRIMÓNIO.PT  

•  Destaque na newsletter 
APROXIMA-TE!  

•  40 Bandeiras 

3500€	 

•  Stand 

•  30 Entradas gratuitas  

•  Logos nos suportes 
comunicacionais  

•  Publicidade na 
PATRIMÓNIO.PT  

•  Destaque no Facebook 
MUNDO PATRIMÓNIO  

•  Banner Sponsor site 
APROXIMA-TE!  

•  Peça de destaque na 
PATRIMÓNIO.PT  

•  Destaque na newsletter 
APROXIMA-TE!  

•  20 Bandeiras 

2000€	 

•  Stand 

•  20 Entradas gratuitas  

•  Logos nos suportes 
comunicacionais  

•  Publicidade na 
PATRIMÓNIO.PT  

•  Destaque no Facebook 
MUNDO PATRIMÓNIO  

•  Banner Sponsor site 
APROXIMA-TE!  

•  Peça de destaque na 
PATRIMÓNIO.PT  

1200€	 

•  Stand 

•  15 Entradas gratuitas  

•  Logos nos suportes 
comunicacionais  

•  Publicidade na 
PATRIMÓNIO.PT  

•  Destaque no Facebook 
MUNDO PATRIMÓNIO  

•  Banner Sponsor site 
APROXIMA-TE!  

700€	 

•  Stand 

•  10 Entradas gratuitas  

•  Logos nos suportes 
comunicacionais  

•  Publicidade na 
PATRIMÓNIO.PT  

ESCALÕES DE PATROCÍNIO 



CONTRA-PARTIDAS 

 
Apresentamos, individualmente, as diferentes rubricas que constituem as contra-

partidas do Sponsorship deste evento. Conheça as mais valias, benefícios e 
visibilidade que a sua marca terá por se associar ao Festival APROXIMA-TE! . 

 
As contra-partidas são acumuláveis, o que significa que os escalões de 

patrocínio mais elevados acumulam todas as rubricas anteriores. 



STAND 

Com o objectivo de apresentar projectos educativos, facilitando o 
seu consumo pelas escolas, crianças e famílias, a mostra 
expositiva do Festival APROXIMA-TE! resulta de inscrição na 
qualidade de Expositor por parte de entidades que trabalham na 
área pedagógica cultural: Museus e outros Equipamentos Culturais; 
Companhias Artísticas; Editores Infanto-Juvenis; Empresas de 
Mediação Cultural; Promotores da Educação e da Cultura; Empresas 
de Actividades Extra-Curriculares.  
No stand poderá dinamizar actividades com activações da sua 
marca, colocar comunicação digital ou offline. 
 
 
Características do stand 
•  Stand modular de 250 x 350 cm, possibilidade de aquisição de 3 

módulos contíguos, 
•  Mobiliário composto por 10 cubos de cartão (35 x 35 cm) que ficam 

propriedade do expositor pós-festival. 



Convide os seus colaboradores e respectivas famílias a estar presentes no 
Festival APROXIMA-TE! e aproveitar um fim-de-semana cheio de actividades 

divertidas e pedagógicas para toda a família. 
 

Disponibilizamos até 40 bilhetes Família Sem Fim para os 4 dias de Festival, 
com acesso a todas as actividades. 

ENTRADAS GRATUITAS 



O logotipo da sua empresa será incluído nos diversos 
materiais de divulgação online e offline do Festival 
APROXIMA-TE! (postais, telas, mupis, programas, 
banners de participação como expositor, flyers e 
cartazes para campanhas específicas associadas ao 
festival).  
 
Pretende-se assim potenciar o aumento da visibilidade 
da sua marca e também associar o festival a marcas de 
renome, cuja qualidade seja reconhecida tanto pelos 
parceiros como pelo público geral.   
 

LOGOS NOS SUPORTES COMUNICACIONAIS 
ONLINE E OFFLINE 



Património.pt é um projecto de comunicação on-line na 
área do Património Cultural sustentado na evidência de se 
tratar de um sector estratégico com grande potencial de 
desenvolvimento no nosso país. 
O seu foco principal prende-se a questões relacionadas com 
a conservação e gestão do património cultural português, 
sem esquecer as suas raízes históricas noutros continentes.  
Nesta fase de renovação do website, apoiada por um novo 
design assim como um (re)investimento em publicações 
regulares com conteúdos únicos e especializados, o 
potencial de visibilidade e alcance da sua marca através de 
publicidade na patrimonio.pt encontra-se em exponencial 
crescendo. Esta parceria permite-lhe assim associar-se a 
um projecto cultural único em Portugal.   

PUBLICIDADE NA PATRIMONIO.PT  

Sobre a património.pt 

Facebook 
o Seguidores: 5683;
o Gostos: 5768.

O seu anúncio (500x1100px) estaria presente no website durante 3 meses (de Outubro a Dezembro), 
com 1 publicação mensal no Facebook da patrimonio.pt, sendo assim garantida a máxima visibilidade.  



O Mundo Património é a área de Educação Patrimonial da Spira 
- revitalização patrimonial que, em todas as suas actividades e 
áreas de actuação, procura aproximar o cidadão do Património, 
através de mecânicas de fuição do mesmo, adaptados a 
adultos, famílias, crianças e escolas. 
 
O Facebook do Mundo Património associa-se ao Festival 
APROXIMA-TE! como espaço priviligiado de divulgação das 
suas diversas componentes (mostra de projectos educativos, 
programação cultural, conferência nacional de educação 
patrimonial, loja Chita, patrocinadores e voluntários).   
 
A sua marca seria assim divulgada através de 2 publicações em 
2 momentos – anterior e posterior ao Festival APROXIMA-TE! - 
que incluirá  informação acerca dos Vossos produtos / serviços 
(texto e fotografias) assim como dar destaque à Vossa 
associação ao Festival APROXIMA-TE! 
 

DESTAQUE NO FACEBOOK MUNDO PATRIMÓNIO 

O Mundo Património em números: 
•  Facebook 

o  Seguidores: 4704; 
o  Gostos: 4823.  

 
 



BANNER SPONSOR NO SITE APROXIMA-TE! 

O website aproxima-te.com - é a plataforma oficial de divulgação do 
Festival APROXIMA-TE! e suas variadas componentes, onde pode 
consultar, em primeira mão, o programa do evento, que incluí uma 
vasta programação de actividades para escolas e famílias, uma 
Conferência de Educação Patrimonial, informação actualizada sobre 
expositores e parceiros e também informações úteis junto de 
eventuais visitantes, antes, durante e após o evento. 

PEÇA DE DESTAQUE NA PATRIMONIO.PT: 

Como plataforma online de divulgação de projectos culturais, a patrimonio.pt 
é um meio priviligiado de divulgação patrimonial.  
Para dar a conhecer a sua marca de forma aprofundada, será publicado um 
artigo de destaque ao que o parceiro considerar relevante, e também o seu 
interesse em associar-se ao Festival APROXIMA-TE!. Este artigo será 
partilhado no Facebook da Património.pt e do Festival APROXIMA-TE!. 



DESTAQUE NA NEWSLETTER APROXIMA-TE! 

A newsletter do Festival APROXIMA-TE! 
decorre com periocidade quinzenal e inclui a 
divulgação das notícias mais recentes 
associadas ao evento: programa do evento, 
expositores confirmados, oradores e 
programa da Conferência assim como 
informações úteis para visitantes.  

Newsletter Mundo Património em 
números: 

o 8637 subscritores.



BANDEIRAS 

Para uma maior visibilidade da sua marca durante o periodo de duração do festival, assumindo-se também 
como patrocinador de excelência do evento, pode divulgar a sua marca nas bandeirasno exterior do CCB onde 
decorrerá o Festival APROXIMA-TE!  

Pode optar por uma de duas tipologias possíveis: 
• 20 Bandeiras (12 bandeiras com o logotipo empresa + 8 bandeiras com o logo APROXIMA-TE!) –  3 500,00 €
• 40 Bandeiras (24 bandeiras com o logotipo empresa +16 bandeiras com o logo APROXIMA-TE!) – 5 000,00 €








