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AR&PA - BIENAL IBÉRICA DE PATRIMÓNIO CULTURAL 2019 

 

I. PROJECTO 

AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural é um projecto da Spira – agência de revitalização 

patrimonial decorrente da criação e realização da Feira do Património nos anos de 2013, 2014 e 

2015 (Feira patrimonio.pt Millennium bcp) e da posterior fusão com a AR&PA - Bienal de la 

Restauración y Gestión del Património promovida pela Junta de Castela & Leão. 

A Spira – agência de revitalização patrimonial (www.spira.pt) é uma empresa especializada na 

concepção, produção e operacionalização de projectos de revitalização patrimonial, gerindo e 

explorando projectos próprios assentes em diferentes tipos de recursos patrimoniais, tanto em 

Lisboa, como no Alentejo, bem como actuando em todo o país em regime de consultoria. 

II. EDIÇÃO 2019  

Loulé, de Sexta a Domingo, dias 11, 12 e 13 de Outubro de 2019; 

Horários: das 11h00 às 19h00 Sexta-feira e Sábado; das 11h00 às 18h00 no Domingo; 

Programação cultural nocturna: entre as 20h00 e as 23h00 de Sexta-feira e de Sábado; 

Promotor: Câmara Municipal de Loulé; 

Projecto: Spira – agência de revitalização patrimonial; 

Co-promotor: Junta de Castela e Leão; 
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Parceiros estratégicos: Direcção-Geral do Património Cultural / Ministério da Cultura, Turismo de 

Portugal / Ministério da Economia, AICEP – Portugal Global / Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Fundação Millennium bcp; 

Apoios Institucionais: Alto Patrocínio do Presidência da República, Comissão Nacional da 

UNESCO, ARP - Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal, 

Associação Mundo Património. 

III. SECTORES, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E ENTIDADES PRESENTES 

Sectores: Património, Turismo, Economia e Educação; 

Entidades: Entidades públicas, entidades privadas, empresas, associações profissionais, 

federações empresariais, associações culturais, profissionais liberais; 

Actividades económicas: Touring cultural e paisagístico; formação especializada; I&D; 

conservação e restauro; reabilitação urbana; novas tecnologias; serviços públicos; design; 

projectos de cooperação nacional e internacional; museologia; mediação cultural; projectos 

integrados de base territorial; produção audiovisual; produção cultural; transportes 

especializados; hotelaria temática; serviços de consultoria especializada. 

IV. CONTEXTO 

Após três edições da Feira do Património em Portugal (em 2013, no Museu de Arte Popular, 

Lisboa; em 2014, na Casa de Memória, Guimarães; em 2015, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, 

Coimbra), o certame alcançou uma dimensão ibérica, fundindo-se com o evento espanhol AR&PA 

- Bienal de la Restauración y Gestión del Património. Assim, a agora denominada Bienal Ibérica de 

Património Cultural, ocorre de forma alternada entre Portugal (sempre itinerante) e Espanha (em 

Valladolid), tendo sido realizada a primeira edição em 2017, em Amarante, com promoção da Rota 

do Românico e sempre em parceria com a Junta de Castela e Leão (co-promotor espanhol).  
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Em 2018, a Bienal Ibérica teve a sua segunda edição em Valladolid, adicionando uma renovada 

dimensão internacional através da assinatura do protocolo HERIFAIRS – rede europeia de feiras 

do património, que junta, num único consórcio, diferentes eventos subordinados ao tema 

património cultural na Europa reunindo, para já, Portugal, Espanha, Áustria e Itália. 

Em 2019, a Bienal Ibérica, na sua edição portuguesa, ruma ao Sul pela primeira vez, com 

promoção do Município de Loulé e os originais parceiros institucionais associados, mantendo e 

adensando as dimensões já habituais; na expectativa da presença de cerca de 100 entidades 

portuguesas, espanholas e de outros países europeus; programação cultural variada; um projecto 

de educação patrimonial que atingirá mais de 900 crianças do 3º ano do 1º ciclo das escolas do 

Município de Loulé; uma dimensão internacional reforçada pela HERIFAIRS mas, também, pela 

presença de um país convidado, possibilitando aos expositores um contacto privilegiado com 

esse mercado; e, ainda, um renovado “seminário internacional” (International Heritage Talks) 

subordinado ao tema “”Sustentabilidade”: uma outra palavra para Património”. 

V. ESPAÇO EXPOSITIVO 

V.1 STANDS 

O stand-tipo da Bienal Ibérica apresenta-se sem as tradicionais estruturas de confinamento 

espacial, tendo apenas uma parede nas costas do stand para identificação da entidade 

expositiva, bem como mobiliário base, sendo possível adquirir mobiliário extra consoante as 

necessidades do Expositor. 
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A aquisição de um stand na Bienal Ibérica de Património Cultural 2019 inclui: 

• Espaço contratado, com o material base descrito; 

• Peça de divulgação da entidade expositora na patrimonio.pt; 

• Inclusão do expositor no Catálogo do certame; 

• Oportunidade de ver comparticipada a participação na edição AR&PA 2020 em Valladolid 
através do Prémio do Público - Internacionalização do Património; 

• Participação nas Innovation Point; 

• Acesso às International Heritage Talks e a toda a programação técnica e cultural do 
evento: 

• B2B Point, plataforma de contacto entre todas as entidades presentes; 

• Participação na Loja Chita em condições preferenciais; 

• Seguro de responsabilidade civil;  

• Limpeza diária do espaço; 

• Acesso a Wi-Fi. 

 

V.2 TIPOLOGIAS DOS STANDS 

a) Stand instituições 



 
 
 
            
 

Loulé, 11, 12 e 13 de Outubro 2019 
www.bienalarpa.pt	

 6	

Stand para Instituições públicas representantes do Estado Central ou representações regionais 

correspondentes (Ministérios, Direcções Gerais ou Regionais, Entidades Regionais de Turismo, 

Comunidades Intermunicipais, Municípios) ou Fundações de Direito Privado. 

• Stand único de 15 m2 (7,5 m de comprimento x 2 m de profundidade); 

• Biombo 2 m de altura x 2,5 m de comprimento, com lona identificativa da entidade 

expositora (design concebido pela entidade expositora e produzido pela Organização); 

• Mobiliário: 2 balcões com 3 cadeiras altas e 2 sofás single ou 1 sofá duplo (possibilidade 

de aquisição de mobiliário extra – ver ponto V.3); 

Alcatifa delimitativa do espaço e ponto de electricidade. 

 

Preço: 2 021,00€ + IVA  

 

b) Stand empresas 

Stand para Entidades privadas, Equipamentos Culturais, Instituições de Ensino, entre outras. 

• Stand modular de dimensão: 5 m2 (2,5 m de comprimento x 2 m de profundidade); 

• Aquisição adicional de módulos de 5 m2, até perfazer um máximo de 15 m2 (extra de 

268,75€+ IVA / módulo de 5 m2); 

• Biombo 2 m de altura x 2,5 m de comprimento, com lona identificativa da entidade 

expositora (design concebido pela entidade expositora e produzido pela Organização); 
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• Mobiliário: 1 balcão com 2 cadeiras altas (possibilidade de aquisição de mobiliário extra 

– ver ponto V.3); 

• Alcatifa delimitativa do espaço e ponto de electricidade. 

 

Preço: 741,75€ + IVA 

 

 

c) Stand projecto 

Stand para ONG, Associações sem Fins Lucrativos ou Projectos Académicos . 

• Stand modular de dimensão: 3 m2 (2 m de comprimento x 1,5 m de profundidade);  

• Possibilidade de aquisição até um total de 2 módulos (extra de 161,25€+ IVA / módulo de 

3 m2); 

• Mobiliário: 1 mesa com 2 cadeiras; 

• Alcatifa delimitativa do espaço e ponto de electricidade.  

Preço: 419,25€ + IVA 
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d) Stand próprio 

Caso o Expositor tenha já uma estrutura de stand própria que queira utilizar, deverá ter em 

atenção as seguintes condições: 

• Área mínima de 10 m2 correspondendo a um stand base (com 1 balão e 2 cadeiras) e 

possibilidade de 5 m2 de espaço extra; 

• A entidade expositora poderá optar por não utilizar o mobiliário base fornecido, devendo 

informar a Organização dessa situação e não havendo lugar a redução do valor do stand; 

• A estrutura do stand deverá obedecer à 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 salvaguardar 

a visibilidade dos outros stands. 

• Não inclui biombo. 

Preço: 1 010,50€ + IVA 

 

V.3 DECORAÇÃO DOS STANDS 

a) Lona identificativa dos stands 

Todos os stands tipo a) e b) incluem um biombo de 2 m de altura x 2,5 m de comprimento, 

com lona identificativa da entidade expositora, cujo design ficará a cargo do expositor, e a 

produção a cargo da Organização. As características das artes finais destas lonas são as 

seguintes: 
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• Dimensões: 2,48 m de comprimento x 1,98 m de altura; 

• Artes Finais: pdf de alta resolução, editável ao tamanho natural, com o texto convertido 

para curvas; 

• Entrega das Artes Finais: até 31 de Agosto de 2019 (caso a Organização não receba as 

artes finais até à data solicitada, a imagem que figurará o fundo do stand será uma 

imagem standard da Bienal Ibérica de Património Cultural).  

 

A Organização recomenda vivamente o investimento num design apelativo para esta lona que 

será o cartão de visita dos stands, disponibilizando-se para dar apoio na concepção desta 

imagem mediante orçamentação específica. 

 

b) Extras 

Para melhor se adequar às necessidades dos espaços expositivos, a Organização disponibiliza 

os seguintes elementos extra: 

MOBILIÁRIO: 

• 1 mesa e 3 cadeiras: 59,13€ + IVA; 

• 1 plasma: 376,25€ + IVA; 

• 2 sofás single ou 1 sofá duplo: 96,75€+ IVA. 

Após recepção da Ficha de Inscrição, a Organização validará a quantidade de mobiliário extra 

solicitado, avaliando as dimensões do stand e do mobiliário em questão. 

 

IMPRESSÕES PARA O BALCÃO: 

• Frente do balcão (1,18 x 0,98 m): 59,13€ + IVA; 

• Frente e 2 laterais (0,48x0,98 + 1,18 x 0,98 + 0,48x0,98 m): 102,13€ + IVA; 

• Artes Finais: pdf de alta resolução, editável ao tamanho natural, com o texto convertido 

para curvas; 
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• Entrega das Artes Finais: até 31 de Agosto de 2019 (caso a Organização não receba as 

artes finais na data indicada, figurará no balcão o logo da entidade (0,60 x 0,60 m)). 

 

A Organização disponibiliza-se a prestar apoio no design do stand dos expositores, mediante 

orçamentação específica. 

 

 

V.4 CONDIÇÕES 

• Os valores apresentados contemplam os 3 dias do certame;  

• Inscrições realizadas depois de 30 de Junho de 2019 sofrem um agravamento de 7,5%; 

• A inscrição pressupõe a recepção da Ficha de Inscrição e do comprovativo do pagamento 

da totalidade do valor; 

• Inscrição abertas até 15 de Setembro de 2019. 

VI. INSCRIÇÃO 

VI.1 PROCEDIMENTO 

O Expositor deverá preencher e enviar a Ficha de Inscrição com os dados solicitados, indicação 

do stand pretendido e mobiliário extra pretendido igualmente, se for caso disso, bem como 

referência à sua participação na Loja Chita e no espaço Innovation Point. Na referida Ficha de 
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Inscrição, o campo “Nome do Expositor” reporta especificamente à indicação do nome exacto a 

figurar na identificação do Expositor no evento e em todos os suportes comunicacionais 

inerentes. 

Todos os Expositores participam automaticamente no Prémio do Público -  Internacionalização 

do Património, cuja participação é gratuita: público visitante e júri reunido para o efeito avaliam 

a atractividade e a interactividade do expositor com o público visitante da Bienal. O Prémio 

consiste no financiamento da inscrição do Expositor na edição espanhola da AR&PA - Bienal 

Ibérica de Património Cultural, em Valladolid, em Novembro de 2020. Mais Informações e 

regulamento, aqui. 

1º Prémio: comparticipação de 1 500,00€ na inscrição na AR&PA 2020; 

2º Prémio: comparticipação de 1 000,00€ na inscrição na AR&PA 2020; 

3º Prémio: comparticipação de 500,00€ na inscrição na AR&PA 2020. 

 

Todos os Expositores são ainda incluídos automaticamente no Catálogo da Bienal, bem como 

vêem uma peça de divulgação sobre a sua empresa / instituição ser publicada na patrimonio.pt. 

A qualidade de Expositor permite ainda, adicionalmente, com carácter facultativo e sujeito a 

inscrição específica, a participação nas seguintes acções paralelas: 

a) Apresentações nas Innovation Point – oportunidade de apresentação de projectos do 

Expositor em local aberto aos participantes e visitantes do evento. A participação é 

gratuita e a inscrição prévia obrigatória, até um máximo de duas (2) apresentações 

(20min. cada) por Expositor. A segunda apresentação está, contudo, sujeita à 

disponibilidade de vaga, dando-se prioridade ao maior número possível de primeiras 

apresentações. 

 

b) Loja Chita – loja do evento com exclusividade na venda de produtos destinados ao 

público da Bienal. Os produtos vendidos são comissionados em 20% para Expositores 

(40% para não Expositores), comissão esta que pode ser incluída ou adicionada ao PVP 

habitual dos produtos do Expositor. Mais informações e inscrição, aqui. 
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VI.2 ADJUDICAÇÃO E PAGAMENTO 

Recebida a Ficha de Inscrição, a Organização da Bienal entrará em contacto com o Expositor para 

confirmar a disponibilidade do espaço solicitado, juntamente com o envio da factura no valor 

correspondente à inscrição. A Organização aguarda, de seguida, por parte do Expositor, o envio 

de respectivo comprovativo de pagamento. Entidades públicas que necessitem de factura com 

dados de Nota de Encomenda ou similar, devem indicá-lo na Ficha de Inscrição, no campo criado 

para o efeito, para que a Organização possa, atempadamente, incluir os referidos dados na 

factura a emitir. 

Depois de 30 de Junho, a aquisição do stand e mobiliário extra sofre um agravamento de 7,5% 

sobre o valor total. Para inscrições após esta data, a Organização reserva-se o direito de poder 

não conseguir garantir a presença da entidade nos suportes comunicacionais, devido aos timings 

de produção dos mesmos, nem a disponibilidade do mobiliário extra que venha a ser solicitado. 

Os pagamentos deverão ser efectuados por transferência bancária à ordem de Spira - 

revitalização patrimonial, Lda., para a conta com os seguintes dados: [Banco BPI] PT50 0010 

0000 45150660001 11. O respectivo comprovativo de pagamento deve ser enviado para o email 

patrimonio.pt@spira.pt. 

A inscrição apenas será considerada válida após a recepção, por parte da Organização, do 

comprovativo de pagamento de 100% do valor total da participação da entidade expositora. A 

Organização reserva-se ao direito de entregar o espaço reservado a outra entidade candidata e 

sem obrigatoriedade de aviso prévio relativamente a todas as entidades que possam ter enviado 

Ficha de Inscrição mas que não tenham regularizado o pagamento do stand correspondente. 

 

Após a reserva do espaço expositivo, a Organização entrará em contacto com a Entidade 

Expositora para enviar:  

• Banner digital promocional referente à participação enquanto Expositor; 
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• Termo de Responsabilidade referente à participação enquanto Expositor e que deverá ser 

devolvido à Organização depois de devidamente assinado e carimbado pelo responsável 

da entidade; 

 

A Organização solicitará ainda: 

• Dados do Expositor para inclusão no Catálogo do certame; 

• Conteúdos escritos e visuais para produção de peça de divulgação na patrimonio.pt. 

 

No site www.bienalarpa.pt, o Expositor encontrará uma área “Já Sou Expositor” com informação 

relevante para a preparação da sua presença na Bienal Ibérica 2019, assim como com materiais 

promocionais e informações logísticas disponíveis. 

A atribuição da localização do stand de cada Expositor é efectuada pela Organização que terá 

em conta o melhor interesse do evento e o de todos os participantes, informando os Expositores 

deste dado após o fecho de inscrições e até um máximo de 15 dias de antecedência 

relativamente à data do evento. 

A Organização reserva-se ao direito de, por motivos de força maior, fazer alterações de 

localização em qualquer momento e até ao dia de montagens da Bienal (dia 8 de Outubro), 

comprometendo-se a comunicar as referidas alterações de imediato aos Expositores visados. 

 

VI.3 ACESSO, MONTAGENS E DESMONTAGENS 

a) O Expositor terá acesso a 4 cartões de Expositor para os colaboradores presentes nos stands. O 

Expositor deverá enviar os respectivos nomes de cada um destes colaboradores à Organização por 

email, até 15 dias antes da data de início do evento. Os cartões de Expositor deverão ser levantados 

na recepção do evento, aberta a partir das 09h00 do dia 10 de Outubro. O Expositor deverá conservar 

estes cartões até ao final do evento. Caso necessite de mais cartões, deverá contactar por favor a 

Organização. 
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b) Para empresas contratadas para as montagens ou desmontagens, o Expositor deverá igualmente 

enviar os dados da entidade contratada, para efeitos da emissão de cartões de acesso com o mesmo 

prazo de antecedência de 15 dias relativamente à data de início do evento. Estes cartões são válidos 

apenas no horário de montagens e desmontagens e deverão ser devolvidos à saída. 

c) As montagens do stand do Expositor deverão efectuar-se impreterivelmente no dia 10 de Outubro, 

entre as 09h00 e as 18h00, a Organização comprometendo-se a disponibilizar o espaço do Expositor, 

nesta data e horário, em condições e apetrechado com os equipamentos incluídos no pacote de 

aquisição do stand. Todas as excepções, nomeadamente para entidades que levem o seu próprio 

stand, deverão ser avaliadas previamente pela Organização. 

d) As desmontagens deverão efectuar-se logo após o fecho do evento, no dia 13 de Outubro às 

18h00, não sendo permitidas desmontagens no decorrer do horário do evento. Apenas Expositores 

detentores de estruturas maiores para as quais seja necessário agendar levantamento poderão 

desmontar stands na manhã de segunda-feira, dia 14 de Outubro, mediante aprovação prévia da 

Organização – devendo indicar até à semana anterior ao evento a respectiva necessidade e horário 

esperado para levantamento de material. 

e) Considera-se o transporte de material até ao stand respectivo a cargo do Expositor: é da inteira 

responsabilidade do Expositor dispor de qualquer sistema de apoio imprescindível para transporte 

de material ou montagem do respectivo espaço expositivo. 

f) O Expositor compromete-se a validar previamente com a Organização quaisquer estruturas a 

incluir no stand que possam comprometer a imagem do stand e o seu enquadramento na Bienal. 

g) Haverá lugar para armazenamento de material no certame: um espaço partilhado entre 

Expositores e à responsabilidade dos mesmos, tanto em termos de arrumação, como de partilha de 

espaço – não se aconselha o armazenamento de material de valor. 

h) A Organização distribuirá um Welcome Pack mais próximo das datas do evento, com informação 

mais detalhada sobre todas as condições de acesso, de montagens e desmontagens assim como 

outras informações relevantes. 
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VI.4 COMPROMISSOS ADICIONAIS 

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

no conceito, posicionamento ou imagem da Bienal, sem necessidade desta recusa ser 

acompanhada de justificação adicional. 

b) Atribui-se prioridade no processamento das reservas por ordem de recepção da Ficha de Inscrição 

devidamente preenchida e por ordem de recepção do respectivo comprovativo de pagamento. 

c) Expositores que não tenham enviado o respectivo comprovativo de pagamento não têm a reserva 

do seu stand assegurada pela Organização. 

d) O Expositor compromete-se a estar presente na Bienal em conformidade com todos os requisitos 

do presente documento e durante a totalidade do horário do certame. 

e) A Organização não se responsabiliza por qualquer dano ou furto de material ou de equipamento, 

garantindo, contudo, a vigilância nocturna do espaço, após o horário de funcionamento do evento. 

f) O Expositor compromete-se a fazer uso exclusivo do espaço disponibilizado, não podendo este 

ser partilhado em nenhuma ocasião, salvo em situação previamente aprovada pela Organização da 

Bienal Ibérica de Património Cultural. 

g) Para maior comodidade de todos os Expositores e visitantes, o som dos LCD será controlado pela 

Organização da Bienal por forma a não perturbar a agradabilidade da visita e circulação: devem 

assim ser seleccionados, pelo motivo acima exposto, conteúdos passíveis de serem compreendidos 

pelo visitante mesmo sem som.  

h) O Expositor compromete-se a não ultrapassar a potência máxima de electricidade definida e 

disponibilizada pela Bienal (a indicar a posteriori). Em caso de necessidade, o Expositor deverá 

entrar antecipadamente em contacto com a Organização para conhecer as condições de 

contratação de mais potência. 

i) Cada entidade Expositora é responsável por qualquer acidente causado a terceiros no âmbito das 

actividades levadas a cabo pelo próprio, seja no decorrer do evento, seja nas montagens e 

desmontagens do stand. 
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j) A Organização reserva-se o direito de recusar ou cancelar todas as inscrições que não cumpram 

os requisitos de inscrição e de pagamento na forma e nos prazos estipulados no presente 

documento. 

k) Quaisquer pagamentos efectuados por parte do Expositor não serão devolvidos ao mesmo 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. 

VII. PREPARAR A BIENAL IBÉRICA 2019 

O maior sucesso da Bienal Ibérica 2019 depende igualmente do empenho de comunicação dos 

Expositores presentes. Deixamos algumas sugestões de como planear a Vossa participação na Bienal 

AR&PA 2019. 

PLANEAR, antes da Bienal: 

• Definir os objectivos, o orçamento disponível e o material comunicacional necessário, 

conhecendo e tirando partido das características do stand seleccionado; 

• Identificar e definir as acções concretas a desenvolver; 

• Anunciar ao público e imprensa a presença na Bienal AR&PA, divulgando previamente os 

produtos e serviços a apresentar durante o evento e as actividades nas quais vão participar 

(seminários, apresentações, workshops, etc.); 

• Cumprir todos os prazos e requisitos explícitos nas Normas de Participação de Expositor e nas 

trocas de informação com a Organização; 

• Planear a logística necessária para as montagens, desmontagens e presença na Bienal; 

• Organizar uma agenda Bienal AR&PA, conjugando reuniões B2B com as actividades nas quais a 

entidade estará envolvida, por forma a tirar o maior retorno possível dos dias de evento. 

 

GERIR, durante a Bienal: 
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• Montar o stand com a maior antecedência possível, com margem para possíveis imprevistos; 

• Re-confirmar a agenda, assim como cada uma das actividades a levar a cabo e se todo o material 

necessário está devidamente preparado; 

• O sucesso da presença assenta no marketing e divulgação das acções realizadas na Bienal 

AR&PA junto do público alvo; 

 

AVALIAR, depois da Bienal: 

• Fazer um balanço da Bienal AR&PA, com toda a equipa envolvida e medir os resultados;  

• Comunicar as acções realizadas, junto da imprensa, dos clientes e dos parceiros; 

• Partilhar as reflexões feitas com a Organização da Bienal e avaliar o evento no seu todo, propondo 

melhorias e sugerindo novas ideias. 

 

 

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

 

 

 

Spira, 5 de Julho de 2019 

 

 


