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LEIRIA
Quinta a Domingo
Dias 14, 15, 16 e 17
Outubro de 2021

HORÁRIOS
10h00 às 19h00 Quinta a Sábado
10h00 às 16h00 Domingo

WWW.BIENALARPA.PT
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I.
A AR&PA
BIENAL
IBÉRICA
DE
PATRIMÓNIO
CULTURAL
A AR&PA – Bienal Ibérica de Património
Cultural é um projecto organizado pela Spira
– revitalização patrimonial. A Bienal é o
evento referência do sector do Património
Cultural, ponto de encontro privilegiado
e fórum de debate para profissionais e
instituições dedicadas ao Património Cultural.
A sua área expositiva, a diversidade de
actividades científicas e profissionais e a
sua programação social, lúdica e educativa
resultam num evento único, referência no
sector, e demonstrativo de como o património
cultural pode ser uma fonte inesgotável de
inspiração para todos.
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II.
EDIÇÃO
E
TEMA
2021
Em 2021, a Bienal ruma a Leiria e dedica-se ao

Portugal detém dos mais baixos índices

tema premente dos JOVENS E PATRIMÓNIO.

europeus de consumo de património cultural

Assumindo um carácter híbrido, a Bienal conta

por parte dos jovens com idade entre os 15

este ano com uma dimensão física e uma

e os 24 anos. Trata-se de uma faixa etária

dimensão digital com programação a decorrer

que consome e experimenta em grupo e de

de Junho a Outubro, online mas também no

forma assídua a música, o cinema, as novas

território da Comunidade Intermunicipal da

tecnologias, mas que vive desligada da

Região de Leiria. A dimensão física centrar-se-á

herança patrimonial que também lhe pertence.

na cidade de Leiria, durante quatro dias: de 14
O estabelecimento de uma relação afectiva

a 17 de Outubro.

e identitária com o património cultural por
parte desta faixa etária resultará num maior
equilíbrio económico, cultural e social dos
territórios.
A AR&PA 2021 vem trazer os jovens ao palco e
aos bastidores do Património Cultural.
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III.
SECTORES,
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
E
ENTIDADES
PRESENTES
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IV.
ÁREA
EXPOSITIVA
–
STANDS
FÍSICOS
E STANDS
DIGITAIS
A Bienal AR&PA de 2021 contempla dois

exclusivamente na plataforma digital do

modelos de exposição:

evento, através da aquisição de um stand
digital. Este corresponde a uma “homepage

Expositor profissional com stand físico

ideal”,

Expositor profissional com stand digital

sua identidade, missão e serviços e com

contendo

informação

sobre

a

espaço para fotografias, vídeos e outras
Todos os Expositores que optem pela presença

possibilidades, tais como “meeting rooms”

física na Bienal (stand no Mercado Sant’Ana,

profissionais.

em Leiria) garantem automaticamente e de
forma gratuita a sua representação no espaço

Os modelos de stand digital incluem dois níveis

digital de exposição, dentro da plataforma do

de conteúdos, destaques e de interacção entre

evento.

profissionais e com os visitantes.

É também possível que a sua Instituição,

Todos os valores apresentados contemplam os

projecto ou empresa participe na Bienal

4 dias do certame.
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IV.1 TIPOLOGIAS STANDS FÍSICOS
STAND INSTITUIÇÃO
∙ Stand de 10m2 (5 m de comprimento x 2 m

Esta aquisição inclui a OFERTA de:

de profundidade);

∙ um stand digital Completo

∙ Impressão de frente de balcão (1,18m x

∙ candidatura aos Prémios Patrimonio.pt,

0,98m);

numa categoria à escolha

∙ Biombo 2 m de altura x 2,5 m de comprimento,
com lona identificativa e logo da entidade
expositora (design concebido pela entidade
expositora e produzido pela Organização);

Preço: 1 880,00€ + IVA

∙ Mobiliário: 2 balcões com 3 cadeiras altas e 2
sofás single ou 1 sofá duplo;
∙ Alcatifa delimitativa do espaço, wi-fi e ponto
de electricidade.

500cm

Modelação meramente exemplificativa.
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STAND EMPRESA
∙ Stand com 5 m2 (2,5 m de comprimento x
2 m de profundidade);
∙ Biombo 2 m de altura x 2,5 m de comprimento,
com lona identificativa e logo da entidade
expositora (design concebido pela entidade
expositora e produzido pela Organização);
∙ Mobiliário: 1 balcão com 2 cadeiras altas
(possibilidade de aquisição de mobiliário
extra);
∙ Alcatifa delimitativa do espaço, wi-fi e ponto
de electricidade.

Modelação meramente exemplificativa.

POLÍTICA DE APOIO ÀS EMPRESAS
DO SECTOR:
Tendo em consideração as dificuldades e
prejuízos causados pela pandemia nas empresas
do sector, a Bienal concede um desconto de
30% na aquisição do stand empresa face ao
valor de anos anteriores.

Esta aquisição inclui a OFERTA de:
∙ um stand digital Completo
∙ candidatura aos Prémios Patrimonio.pt,
numa categoria à escolha

Preço anterior: 690,00€ + IVA
Preço 2021: 483,00€ + IVA
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STAND PROJECTO

STAND PRÓPRIO

∙ Stand com 3 m2 (2 m de comprimento x

Caso o Expositor tenha já uma estrutura de

1,5 m de profundidade);

stand própria que queira utilizar, deverá ter

∙ Possibilidade de aquisição até um total

em atenção as seguintes condições:

de 2 módulos (extra de 150,00€+ IVA /
módulo de 5 m2 );

∙ Área máxima de 10 m2 (com o mobiliário

∙ Mobiliário: 1 mesa com 2 cadeiras;

incluído por defeito);

∙ Alcatifa delimitativa do espaço, wi-fi e

∙ A entidade expositora poderá optar por

ponto de electricidade.

não utilizar o mobiliário base fornecido,
devendo informar a Organização dessa

Esta aquisição inclui a OFERTA de:

situação e não havendo lugar a redução do

∙ um stand digital Completo

valor do stand;

∙ candidatura aos Prémios Patrimonio.pt,

∙ A estrutura do stand deverá obedecer à

numa categoria à escolha

profundidade estabelecida (2 m);
∙ A altura máxima para qualquer estrutura
é de 3 m;
∙ A localização do stand poderá estar
condicionada devido à necessidade de

Preço: 390,00€ + IVA

salvaguardar a visibilidade dos outros
stands.
Esta aquisição inclui a OFERTA de:
∙ um stand digital Completo
∙ candidatura aos Prémios Patrimonio.pt,
numa categoria à escolha

Modelação meramente exemplificativa.

Preço: 940,00€ + IVA
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IV.1.1 DECORAÇÃO DOS STANDS
LONA IDENTIFICATIVA E LOGO

EXTRAS:

DOS STANDS

∙ Balcão extra + 2 bancos altos - 97,50€ + IVA
Impressão Frente de balcão: 1,18m x 0,98m –

Todos os stands Intituição e Empresa incluem

59,13€ + IVA

um biombo de 2 m de altura x 2,5 m de

∙ Impressão Frente e Laterais de balcão:

comprimento, com lona identificativa e Logo

(0,48m x 0,98m) + 1,18m x 0,98m) – 132,00€

da entidade expositora, cujo design ficará

+ IVA

a cargo do expositor, e a produção a cargo

∙ Mesas + 3 cadeiras – 59,13€ + IVA

da Organização. As características das artes

2 Sofás singçe ou 1 sofá duplo – 96,75€ +

finais destas lonas são as seguintes:

IVA
∙ Plasma – 376,25€ + IVA

∙ Dimensões: 2,48 m de comprimento x 1,98

∙ Espaço extra. +5m2 – 268,75€ + IVA

m de altura;
∙ Artes Finais: pdf de alta resolução, editável

∙ Artes Finais: pdf de alta resolução, editável

ao tamanho natural, com o texto convertido

ao tamanho natural, com o texto convertido

para curvas;

para curvas;

∙ Entrega das Artes Finais: até 31 de Agosto

∙ Entrega das Artes Finais: até 27 de Setembro

de 2021 (caso a Organização não receba as

de 2021 (caso a Organização não receba

artes finais até à data solicitada, a imagem que

as artes finais na data indicada, figurará no

figurará o fundo do stand será uma imagem

balcão o logo da entidade (0,60 x 0,60 m).

standard da Bienal Ibérica de Património
Cultural). A Organização recomenda vivamente

Após recepção da Ficha de Inscrição, a

o investimento num design apelativo para

Organização validará a quantidade de

esta lona que será o cartão de visita dos

mobiliário extra solicitado, avaliando as

stands, disponibilizando-se para dar apoio

dimensões do stand e do mobiliário em

na concepção desta imagem mediante

questão.

orçamentação específica.
A Organização disponibiliza-se a prestar
apoio

no

design

do

stand,

mediante

orçamentação específica
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Modelação meramente exemplificativa.

A aquisição de qualquer STAND FÍSICO na

∙ Participação no Innovation Point (online)*;

Bienal Ibérica de Património Cultural 2021 inclui:

∙ Acesso aos Seminários profissionais e a toda
a programação técnica e cultural do evento;

∙ Espaço contratado, com o material base

∙ B2B Point, plataforma de contacto entre

descrito;

todas as entidades presentes;

∙ Stand Completo na plataforma digital do

∙ Participação na Loja Patrimonio.pt com

evento;

condições preferenciais;

∙ Peça de divulgação da entidade expositora

∙ Seguro de responsabilidade civil;

na patrimonio.pt;

∙ Limpeza diária do espaço;

∙ Inclusão do expositor no Catálogo do

∙ Acesso a Wi-Fi.

certame;

* O Innovation Point decorre online via vídeochamada
na plataforma do evento, no dia e horário agendado
pelo Expositor e confirmado pela Organização.
A Organização disponibiliza a projecção directa in
loco num plasma/projector no Mercado de Sant’Ana,
a partir da plataforma do evento. O Expositor poderá
realizar a apresentação em qualquer local da sua
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IV.2 TIPOLOGIAS STANDS DIGITAIS
STAND BASE
A aquisição de qualquer STAND DIGITAL
∙ Banner com logo + imagem + nome da entidade

na Bienal Ibérica de Património Cultural 2021

∙ 2 fotos ou 1 vídeo

inclui:

∙ Descritivo de texto pequeno (até 700
caracteres, sem espaços)

∙ Página web personalizada, com as caracte-

∙ Contactos

rísticas descritas;
∙ Peça de divulgação da entidade expositora

Esta aquisição inclui a OFERTA de:

na patrimonio.pt;

candidatura aos Prémios Patrimonio.pt,

∙ Inclusão do expositor no Catálogo do cer-

numa categoria à escolha

tame;
∙ Participação no Innovation Point (online);

Preço:130,00€ + IVA

∙ Acesso aos Seminários profissionais e a toda
a programação técnica e cultural do evento;
∙ “Meeting rooms” online, para contacto entre
todas as entidades presentes e outros profis-

STAND COMPLETO

sionais;
∙ Participação na Loja Patrimonio.pt em condi-

∙ Banner com logo + imagem + nome da entidade

ções preferenciais;

∙ Até 4 fotos e 2 vídeos

∙ Visibilidade e divulgação da entidade poten-

∙ Descritivo de texto (até 1500 caracteres, sem

ciadas online.

espaços)
∙ Botões para descarregar até 3 materiais de

A Organização disponibiliza-se a prestar

divulgação

apoio no design de materiais para o stand di-

∙ Contactos

gital, mediante orçamentação específica.

Esta aquisição inclui a OFERTA de:
candidatura aos Prémios Patrimonio.pt,
numa categoria à escolha
Preço:190,00€ + IVA
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V.
INSCRIÇÃO
PROCEDIMENTO, ADJUDICAÇÃO
E PAGAMENTO
INSCRIÇÃO:

PAGAMENTO:

O Expositor deverá preencher e enviar a Ficha

O pagamento deve ser efectuado, na

de Inscrição com todos os dados solicitados.

totalidade do valor, por transferência bancária

O “Nome do Expositor” será o nome exacto a

para:

figurar na identificação do Expositor no evento

Spira - revitalização patrimonial, Lda.

e na plataforma online e em todos os suportes

[Banco BPI]

comunicacionais.

PT50 0010 0000 45150660001 11

PRAZO: As inscrições decorrem até 15 de

O comprovativo de pagamento deve ser

Setembro de 2021.

enviado para o email bienalarpa@spira.pt .
A inscrição apenas será considerada válida
após a recepção do comprovativo de

DISPONIBILIDADE:

pagamento.

A Organização entrará em contacto com o
Expositor para confirmar a disponibilidade do

Nota: Entidades públicas que necessitem de

espaço solicitado. É enviada factura no valor

factura com dados de Nota de Encomenda ou

correspondente à inscrição.

similar, devem indicá-lo na Ficha de Inscrição.

CONDIÇÕES:
Para o caso dos stands físicos, em caso de não
regularização do pagamento dentro do prazo
estabelecido, a Organização não garante o
espaço solicitado, podendo entregá-lo a outra
entidade inscrita, sem aviso prévio.
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Depois de 31 de Julho, na aquisição do stand

ATRIBUIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS
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e mobiliário extra acresce 7,5% sobre o valor

STANDS FÍSICOS:

total.
Após esta data, a Organização pode não

A localização do stand de cada Expositor é

garantir a presença da entidade nos suportes

determinada pela Organização, tendo em

comunicacionais ou a disponibilidade do

conta o melhor interesse do evento e dos

mobiliário extra que venha a ser solicitado.

participantes. Até um máximo de 15 dias
antes do início do evento, os Expositores
são informados sobre a localização dos

APÓS A RESERVA:

respectivos stands.

Organização entrará em contacto com a

A Organização pode, por motivos de força

Entidade Expositora para solicitar:

maior, fazer alterações de localização
em qualquer momento e até ao início

∙ Material de divulgação da entidade

das

expositora, a ser utilizado na plataforma,

comprometendo-se a comunicar de imediato

no catálogo do evento e na comunicação

as referidas alterações aos Expositores

patrimonio.pt: logo, textos, imagens, videos,

visados.

montagens

(dia

11

de

Outubro),

outros.
COMPROMISSOS ADICIONAIS:
A Organização deverá, por seu lado, entregar
ao Expositor:

a) A Organização reserva-se o direito de
recusar qualquer candidato que considere não

∙ Banner digital promocional referente à

se enquadrar no conceito, posicionamento ou

participação enquanto Expositor;

imagem da Bienal, sem necessidade desta

∙ Para os expositores com stand físico, Termo

recusa ser acompanhada de justificação

de Responsabilidade que deverá ser devolvido

adicional.

à Organização depois de devidamente
assinado e carimbado pelo responsável da

b) Atribui-se prioridade no processamento

entidade.

das reservas por ordem de recepção da
Ficha de Inscrição devidamente preenchida
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e por ordem de recepção do respectivo

QUERO SER EXPOSITOR

comprovativo de pagamento.
c) Quaisquer pagamentos efectuados não
serão devolvidos por parte da Organização
tanto em caso de desistência, como na falta de
cumprimento dos requisitos de inscrição e de
pagamento na forma e nos prazos estipulados
no presente documento. A Organização,
contudo, compromete-se a devolver 100% do
valor da inscrição no caso de cancelamento
do evento ou de indisponibilidade de espaço
expositivo contratado por motivos de força
maior não imputáveis ao Expositor.

Conte sempre com a Organização da
Bienal para o apoio no cumprimento dos
seus objectivos.

Spira, 2021
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PROMOTOR

CONTACTOS:
E-mail: bienalarpa@spira.pt
Tel. 912 902 230
Tel. 284 475 205
www.bienalarpa.pt

SEDE SPIRA
Rua 5 de Outubro, 40-44
7920-368 Vila Nova da Baronia
(Alvito)
Portugal
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