


ENQUADRAMENTO

A indústria dos eventos tem sido devastada pelos impactos do Covid-19. 

Mais de uma centena de empresas responsáveis pelo serviço técnico de eventos em Portugal, que 
representam uma faturação superior a 100 milhões de euros no ano passado, uniram-se para formar a 

Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE). 

O movimento, que surge na sequência do forte impacto que a pandemia teve no setor dos eventos, 
pretende contribuir para a definição e regulamentação do setor e apoiar o desenvolvimento das 

empresas de serviços técnicos para eventos.



CONTEXTO EM PORTUGAL

As empresas que compõem a APSTE representam mais de mil postos de trabalho diretos e cerca de 
três mil indiretos, entre os quais se encontram técnicos de som, iluminação, vídeo, riggers, stage hands
e outros profissionais. Segundo um inquérito realizado pela APSTE, durante o mês de maio, 93% das 
empresas associadas não efetuaram despedimentos até à data, mas 60% recorreram ao lay-off. Além 

disso, revela que 56% das empresas não têm liquidez para pagar os salários nos meses de agosto 
e setembro.

Ao contrário de outros sectores, não há uma data definida para a sua reabertura, nem uma posição 
concreta, por parte do Governo, quanto às medidas a adoptar para mitigar os danos causados 

nesta indústria, que tem feito um elevado esforço financeiro para manter postos de trabalho e as 
respetivas estruturas. 





CONTEXTO NO RESTO DO MUNDO

O contexto é sistémico e transversal a todos os países do mundo, onde a indústria dos eventos se 
tem unido para formalizar iniciativas que mostram, categoricamente, o impacto avassalador numa 

indústria que se encontra completamente parada e sem o apoio necessário dos respetivos governos. 



MANIFESTO

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) vai organizar uma ação de 
sensibilização, pacífica e organizada, em Lisboa no dia 11 de Agosto, tendo como principal destinatário o 
Governo, por forma a que se consiga promover o diálogo junto dos agentes governamentais e para que os 

mesmos tomem, urgentemente, as  medidas necessárias para que a indústria dos eventos e dos espetáculos 
sobreviva neste tão especial contexto. 



A MENSAGEM

Os pressupostos que sustentam a mensagem a transmitir é que o nosso sector precisa de apoios 
governamentais que nos ajudem a sobreviver durante este momento tão peculiar da nossa história, e 
que nos tem impedido de trabalhar e reencontrar as nossas equipas que tanto já fizeram pelo mundo 

audiovisual e artístico em Portugal. 

Precisamos de respostas mais concretas, por parte do Governo, e medidas de apoio que nos permitam 
aguentar todo um sector que se encontra completamente imobilizado. 

O nosso desejo, depois desta pandemia, é podermos continuar a contribuir para o crescimento 
económico e social do país, promovendo e produzindo eventos que todos gostamos como: festivais, 

concertos, congressos, casamentos, romarias, feiras, encontros empresariais, etc...



A DINÂMICA DO MANIFESTO 

A dinâmica desta iniciativa vai seguir uma premissa organizada e concertada, através de uma 
ação pensada e executada em conjunto com todas as empresas pertencentes à APSTE. 

Vamos criar uma mega instalação composta por Flight Cases, com as insígnias de cada 
empresa, criando assim uma "mancha" visual e ocupando o perímetro da Praça do Comércio, 

em Lisboa. 



A DINÂMICA DO MANIFESTO 

Será criado um vídeo mapping nas fachadas do Terreiro do Paço onde será passado um vídeo 
composto por fotografias dos espaços vazios, armazéns cheios, empresas vazias, e frases que 

reflectem o estado de espirito do sector, e que demonstram e sustentam o apagão económico que 
o mesmo está a sentir. 

O Manifesto será realizado no dia 11 de Agosto entre as 20h e as 22h, e o vídeo mapping será 
reproduzido entre as 21h e as 22h. 

Por razões de segurança (COVID-19), este evento não será presencial, com excepção dos 
participantes creditados
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