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O que é a web de eventos
Fair Saturday

É uma ferramenta que permitirá que te registes no programa
oficial e preenchas os vários campos com os detalhes relativos
ao(s) evento(s) que queiras organizar. Poderás criar um conta,
editar o teu perfil e informações diversas sempre que necessário, o
que nos permitirá fazer a monitorização de todos os participantes
e do programa de cada edição. 

Além de ser uma ferramenta de uso interno entre ti e a equipa do
Festival, é também a montra de todos os eventos que farão parte
do programa, ao qual o público poderá aceder para descobrir o que
irá acontecer neste dia.



Primeiros passos



Primeiros passos

Terás que preencher a ficha solicitada com a
seguinte informação: nome, correio eletrónico,
palavra-passe, idioma, cidade, número de
telefone e o teu papel no evento. 
Se partilhares as tuas redes sociais connosco,
conseguiremos falar de ti e divulgar o teu
trabalho.

Pesquisa  por festival.fairsaturday.org no teu
navegador

Clica em "Participar", e serás redirecionado para a
app.fairsaturday.org

Cria uma conta para carregares e gerires eventos:

PASSO 1: Cria a tua conta



Irás aceder a um espaço onde poderás clicar em "criar novo evento"
onde terás que preencher com a seguinte a informação: 

Nome do evento
Categoria artística
Registo: presencial e/ou online
Se o evento é apto para crianças ou não
Se o evento é acessível ou não 
Tipo de entrada e link para a venda de
bilhetes (se existe). Temos uma
plataforma de venda de entradas online
que poderás utilizar. 
Hora de início e conclusão do evento
Descrição (sinopse, descrição da
atividade, programa, biografias dos
artistas, etc.) 

Local do evento (cidade e localização
concreta)
Nome do projeto social que vais apoiar 
Método de apoio: se vais partilhar
parte da venda de entradas, doações
do público, doações de alimentos, etc.
Foto de perfil do evento 
Artistas que irão atuar
Colaboradores/socios/patrocinadores
do evento (se existirem) 

PASSO 2: Cria o teu evento

Primeiros passos



Podes entrar e editar o teu perfil e eventos tantas vezes quantas forem
necessárias. 

Não obstante, lembra-te que todos os eventos devem estar carregados e
toda a informação completa antes que a OPEN-CALL deste ano termine.
Se queres garantir o teu lugar, quanto mais cedo entrares em contacto
connosco, melhor te conseguiremos ajudar! - Se clicares no nome do teu
evento, consegues pré-visualizar o formato que o público verá.

Uma vez com o evento criado, completo e revisto pela equipa do Fair
Saturday, este será publicado na web do Fair Saturday. 

A continuação, só tens de clicar
no botão "guardar"
+info



Tipos de eventos
e conteúdo



Presencial

Híbrido*

Online

Em direto

Presencial e online

Em direto ou gravado

Participa presencialmente, online
ou em ambos os formatos
 No Fair Saturday, desde que as circunstâncias o permitam, poderás
participar da forma que desejares:

*Se optares por esta hipótese, também podes organizar o teu evento presencial, gravá-lo e carregá-lo
depois do dia do Festival. Neste caso, terás que registá-lo como evento numa nova ficha através de
FSnext.org, a nossa plataforma digital para artistas e entidades culturais que está disponível durante todo
o ano.

https://fsnext.org/es/fsnext-escenario-digital-para-artistas-y-entidades-culturales/


Organiza um evento
presencial

Se é um evento acessível ou não
Hora de início e de conclusão do evento
Espaço e lugar onde o evento vai ocorrer

Se o teu evento é presencial, terás que ter em
consideração os seguintes fatores:

Antes de organizar um evento presencial, não te
esqueças de consultar as medidas sanitárias e de
prevenção em vigor no teu território. 



Organiza um evento
online gravado

Carrega o conteúdo multimédia na ficha do evento.
Preferencialmente em formato mp4, mas também poderás 
 carregá-lo noutros formatos indicados na web. 

O tamanho do vídeo não deverá ser um problema, mas se
surgir alguma dificuldade, conta-nos o mais depressa
possível.
O vídeo deve estar editado no formato pretendido para o
produto final.  
A duração dos vídeos é ilimitada. 

Acrescenta data e hora de publicação e duração 
Recomendamos que disponibilizes um  pequeno trailer para
que as pessoas saibam, previamente, sobre o que trata o
evento.

Se já tens eventos pré-gravados:



Organiza um evento
online em direto

Selecionar um suporte ou plataforma de
streaming em direto (redes sociais ou qualquer
outra da tua eleição)
Incluir o link que dá acesso na secção de
conteúdos na ficha do evento. Deves criar este
link e inclui-lo antes do dia do Fair Saturday. 

De momento, a web de eventos não permite
retransmitir eventos em direto a partir da plataforma.
No entanto, poderás:

Organiza um evento
híbrido (com
streaming em direto)
Neste caso, além dos campos habituais para a
categoria de evento presencial, haverá um campo
na ficha para adicionar o link (a plataforma de
streaming em direto que tu escolheste) através do
qual o evento será emitido.



Tipos de eventos e
impacto social



Eventos
presenciais

Se decides vender entradas através da nossa bilheteira online, a web de
eventos vai permitir que adiciones os teus dados bancários, bem como
os do projeto social para que o dinheiro referente à percentagem
definida vá diretamente para a sua conta. 
Se decides vender as entradas através de outras plataformas, serás tu o
responsável por este processo.

Há muitas formas de gerar impacto social através do teu evento que não
sejam necessariamente monetárias. Encontras mais informação e
sugestões sobre este assunto na ficha do teu evento e no guia "Como gerar
impacto social através do teu evento".

No caso de teres decidido doar uma percentagem da venda de entradas,
poderás selecionar a percentagem de angariação que se destinará ao projeto
social (é possível doar a totalidade da angariação ao projeto social).

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fair-saturday/2021/09/Trabajar-con-proyectos-sociales-ESP.pdf


Eventos
online

Visibilidade: presença de algum membro do projeto social que apoias, no
início do evento, seja através de uma mensagem pré-gravada ou em
direto
Doar uma percentagem da venda de entradas. Igual aos eventos
presenciais:

Se decides vender entradas através da nossa bilheteira*, a web de
eventos permitirá adicionar tanto os teus dados bancários como os
do projeto social para que o dinheiro vá diretamente para eles,
conforme a percentagem estabelecida. 
Se decidires vender as entradas através de outras plataformas, serás
tu o responsável desse processo.

No caso dos eventos online, as formas de gerar impacto social ficam
reduzidas a:

*como descobrirás mais à frente, esta é a única opção no caso de participação através de um
evento gravado.



Tipos de eventos e
venda de entradas



propuesta de cambio de fondo

A nossa bilheteira
A Fundação Fair Saturday desenvolveu uma nova plataforma de
venda de bilhetes - FSTickets - para que possas colocar um preço
no teu evento, seja presencial ou online. Esta plataforma está
disponível na ficha do teu evento na web.

É uma bilheteira sem fins lucrativos que procura maximizar os
benefícios para o setor artístico e cultural. As únicas comissões
cobradas são as exigidas pelo portal de pagamento. A Fundação Fair
Saturday não cobra nenhuma comissão ao artista nem ao público. A
plataforma permitirá adicionar os teus dados bancários e gerir a tua
carteira.

Se utilizas a bilheteira do Fair Saturday, deverás determinar o preço
mínimo (pode ser 0€) para aceder ao teu evento. O público terá a
opção de valorizá-lo por uma quantia superior. 

https://fstickets.org/es/


Mesmo que tenhas decidido não cobrar entrada, a nossa
plataforma de venda de bilhetes pode ser muito útil para
calcular o número de pessoas que assistem aos teus eventos. 

Entradas em eventos
presenciais

Podes escolher a nossa plataforma de venda de entradasou
outra que conheças para processar os bilhetes do teu evento.
Neste último caso terás que adicionar o link correspondente na
secção de bilhetes da tua ficha.

Se utilizares outra plataforma de venda de bilhetes, terás de
adicionar o link na aplicação do evento Fair Saturday, para que o
público possa comprar bilhetes. 



Bilhetes em eventos online

Na participação em streaming com conteúdo pré-gravado, a
única opção para vender bilhetes é através da nossa
plataforma de venda de bilhetes, uma vez que o conteúdo é
alojado no próprio website do evento Fair Saturday.

Streaming em gravação

Streaming em direto

No caso de escolheres participar num evento em direto, podes
optar por utilizar a nossa plataforma de venda de bilhetes ou a
que preferires*. Como sabes, não poderemos acolher
diretamente o evento ao vivo, mas podemos facilitar o acesso
ao link que colocaste no teu bilhete através da nossa
plataforma de venda de bilhetes.

*Se decidires processar tudo com uma bilheteira externa, terás de colocar a
mesma ligação tanto na secção de conteúdo como na de bilheteira, e serás
responsável pela qualidade do acesso do público a essa ligação.



Resumindo: evento presencial



Resumindo: evento online gravado



Resumindo: evento online em direto



Resumindo: evento híbrido



Perguntas frequentes

Para mais informações ou esclarecimento de
dúvidas, podes consultar a secção FAQ's no nosso
website ou entrar em contacto connosco através de
e-mail lisboa@fairsaturday.org.


