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CONFERENCES 

 
KEYNOTE SPEAKERS 

Marisa Márquez (Marketing Director | Live Nation Spain) 

Tem uma longa carreira e experiência em marketing, comunicação e desenvolvimento de 

negócios. Foi parte ativa da transformação digital de várias áreas nas suas experiências 

profissionais. É licenciada pela Universidad Complutense de Madrid em Meios, Planificação e 

Compra de Meios Publicitários. Tem vindo a desempenhar um papel ativo em várias empresas do 

meio e é, desde 2016, diretora de Marketing da Live Nation Spain. 

 

 

 

SPEAKERS 

Anjos (Music Artists) 

Nélson e Sérgio Rosado deram o máximo para que o velho sonho de cantar juntos se tornasse 

realidade. Em 1999, os Anjos aparecem na cena musical portuguesa e transformam-se num enorme 

fenómeno de popularidade e vendas nacional com uma enorme exposição na televisão, rádios, 

imprensa e concertos pelo país. No final de 2018 e depois do tema “Eterno”, que Sérgio Rosado 

compôs para dedicar à sua esposa em plena igreja e cujo vídeo do momento se tornou viral 

correndo o mundo, os Anjos, a pedido de muitos fãs, decidiram então entrar em estúdio e gravar 

este tema que esteve 7 semanas consecutivas no 1º lugar no Top 25 da RFM. 2019 é então a 

comemoração dos 20 anos de carreira desta banda única que continua a ser um enorme sucesso 

no panorama musical português. 

 

António Severino (Vice-President/Director | Gavião Municipality & Beat Fest) 

É Engenheiro Alimentar formado pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja e Vice-

Presidente do Município de Gavião. Assumiu, em 2013, a vice-presidência da Câmara de Gavião, 

substituindo e coadjuvando o presidente nas suas ausências e acumulando a responsabilidade 

direta dos pelouros da Cultura, Desporto, Juventude, Associativismo e Turismo entre outros. É 

responsável pelo desenvolvimento de vários projectos culturais do Município entre os quais se 

destaca o Festival Beat Fest, criado em 2017. 

 

Carlos Pedro Pereira (Head of Brand & Sponsorships |Galp) 

Com mestrado em Marketing Management pelo ISCTE, começou a trabalhar no universo da 

publicidade em 2000, quando ingressou na filial portuguesa da agência multinacional Leo Burnett. 

Curiosamente a primeira conta que trabalhou na altura foi a Galp Energia. Cinco anos depois, 

integrou os quadros da Portugal Telecom, como Gestor de Marketing e Comunicação da marca 

UZO. Entre muitas outras prévias experiências profissionais, Carlos é o novo Head of Brand and 

Sponsorship da Galp, assumindo a coordenação da gestão de marca e patrocínios na Direção 

de Marketing e Comunicação. 
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DJ Ride (DJ/Producer) 

É muitas coisas. É metade dos Beatbombers com Stereossauro. É campeão do mundo de scratch 

(2011 e 2016). É detentor de seis títulos de campeão a nível nacional. É um, um DJ com 

capacidade para rockar festas sejam elas de que tamanho forem. É sound designer e produtor 

com vários EP’s e três álbuns no currículo, “Psychedelic Soundwaves”, “Turntable Food” e “Life in 

Loops”. É um digger dedicado, como muito bem o demonstra o documentário Discos Perdidos. É 

um pioneiro, facto que pode ser justificado, por exemplo, com o seu espetáculo Pixel Trasher. Ride 

é, mesmo, muitas coisas. Mas basta uma para o definir da forma mais profunda e mais simples 

possível: Ride é um apaixonado por música. 

 

Francisco Rebelo (Guitar player/music producer Orelha Negra) 

Iniciou a sua formação musical na Escola de Jazz do Hot Club em 1991 e, entre 1999 e 2003, 

trabalhou como técnico de som e produtor de espetáculos na Galeria ZDB. Formou os Cool 

Hipnoise em 1995 e os Spaceboys em 2000. Participou como baixista em gravac ̧ões e concertos 

com Aline Frazão, Sam the Kid, Valete, Nástio Mosquito, Cacique 97, Micro Audio Waves, Mind da 

Gap, Boss AC, Rádio Macau, Bezegol, Nuno Rebelo, Black Company, entre outros. Tem produzido, 

igualmente, diversos trabalhos na área da publicidade no estúdio Nascer do Som, em Lisboa. 

 

Gil Belford (General Manager Iberia | Fever) 

Gil Belford, nascido em Lisboa, é atualmente o General Manager Iberia na Fever, a startup de 

descoberta de entretenimento. Na Fever, foi responsável pelo lançamento do mercado português 

e atualmente gerencia os mercados português e espanhol. Gil foi anteriormente COO no Hole19 e 

VP de Crescimento Global no gigante de tecnologia alimentar Zomato. 

 

Gil Correia (Creative Director & Head of Digital | MSTF Partners) 

É o Diretor Criativo e Head of Digital na MSTF Partners, a agência mais premiada de Portugal, 

sendo responsável pela comunicação de festivais como o Neopop, Lisb-On, Meo Sudoeste, Meo 

Marés Vivas entre muitos outros clientes. É também sócio da promotora e editora de música 

eletrónica Bloop Recordings, grande impulsionadora do fenómeno das matinés em Lisboa. 

 

 

Gonçalo Camacho (CEO | Summer Opening) 

Tem 41 anos e nasceu no Funchal. É CEO e Co-Fundador do festival Summer Opening, um dos 

maiores eventos do verão na Madeira. 

 

Gonçalo Miranda (Artístic Director/DJ | Dreambeach Festival 

Uma personalidade avassaladora como a de Gonçalo dá indiscutivelmente resultados. O 

português, hoje estabelecido em Ibiza, é uma mente inquieta, como provou na sua carreira. 

Durante oito anos, foi a chave por trás da grande revolução da música eletrónica da Andaluzia 

(em relação à sua base de operações) a capital de Sevilha. A sua parceria com esta comunidade 

autónoma é estreita e produtiva. Tornou-se DJ oficial do Creamfields Andalucia em 2009 e DJ oficial 

e diretor artístico do Dreambeach Villaricos a partir de 2012. O Dreambeach Villaricos tornou-se um 

dos mais importantes festivais da Europa nos últimos anos. Este ano, comemora seu 20º aniversário 
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na indústria, desenvolvendo uma extensa e sólida tour sob o conceito de "20 Years Raving", que o 

levará a atuar em alguns dos melhores clubes do mundo, mostrando que a sua carreira em 

ascensão não tem limites. 

 

Joaquín Costa (Co-founder | Casfid) 

Nascido em Alicante (Espanha), é formado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto 

Politécnico de Valência. Possui um MBA pela Universidad Europea. Ao longo da sua carreira, 

trabalhou em importantes empresas multinacionais, em posições relacionadas a marketing e 

imagem de marca. Esses trabalhos permitiram conhecer a indústria da música ao vivo. Em 2014, 

Joaquin e o seu parceiro, Javier Juanes, fundaram a CASFID, fornecedora global de serviços 

tecnológicos para todo o tipo de eventos. 

 

Luís Represas (Music Artist) 

É um músico português com uma longa carreira. Fundou a banda Trovante em 1973 juntamente 

com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa, a que mais tarde se juntaram 

Fernando Júdice, José Martins e José Salgueiro. Este foi um grupo referência da música popular 

portuguesa no pós 25 de abril, e no qual se manteve como cantor até ao seu desmembramento. 

A banda separou-se em 1992, e Luís Represas inicia uma carreira a solo. Atualmente conta com 

14 discos editados em nome individual, e atua por todas as salas do país. 

 

Luís Soares (Int. Marketing Manager | Rock in Rio) 

Luís Soares is a creative and passionate Marketing professional currently working as International 

Marketing Manager at Rock in Rio Lisboa. He also serves as curator of the Digital Stage, a stage 

dedicated to digital influencers and online talents. Master in Events Marketing and Management 

from London Metropolitan University and Bachelor in Tourism, Leisure and Heritage, from the Faculty 

of Arts of the University of Coimbra. Prior to joining Rock in Rio, he worked for multinationals such as 

the United Talent Agency (one of the largest talent agencies in the world) as well as Sony 

Professional Europe and China Business Network. 

 

Manuel Osório (Director | Wine & Music Valley) 

Formado em Gestão pela Universidade Portucalense, tem também um MBA em Gestão 

Estratégica e Empresarial, para além de outros tipos de formações em que foi investindo ao longo 

da carreira. No início da sua atividade profissional foi contabilista e TOC em várias empresas, até 

que em 2018 se torna CEO de três empresas: Castas e Pratos, Luxury Composition e Wine & Music 

Valley sendo este último o primeiro festival de música inspirado no vinho na região do Douro. 

 

Nathalie Costa (Clipping, Social Media, Planning & Audience Director | 

Mediamonitor) 

Licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, entra 

na MediaMonitor em 2006 como Gestora de Produto de PlanView. Em 2008, assume a 

coordenação do Departamento de Planeamento e Audiências, e em 2010 passa a estar 

igualmente envolvida na área de relatórios de avaliação de patrocínios. Em 2017, assume a 

Direcção do Departamento de Planeamento e Audiências e do Departamento de Clipping, 
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sendo que em 2018 passa igualmente a ter a responsabilidade da área de Social Media Explorer. 

 

Paulo Silver (CEO | New Collective/ Revenge of the 90’s) 

Nasceu em Faro e viveu em Portimão até atingir a maioridade e rumar a Évora para estudar 

Engenharia Informática. Não acaba o curso e no segundo ano decide ir para a Lisboa fazer 

umcurso de atores na ACT. É quando se forma que começa a trabalhar em televisão e opta por 

se estabelecer enquanto ator em Madrid, onde descobre o mundo dos eventos. No entanto, é 

numa viagem fortuita a Londres que descobre o RebelBingo, um evento que o impactou ao 

ponto de o levar consigo para Espanha e o transformar num fenómeno nacional (com uma tour 

em 22 cidades espanholas). Um ano depois segue-se Lisboa e outras 12 cidades, acabando por 

levar este sucesso ao Rio de Janeiro, São Paulo, Los Angeles, Nova Iorque e Shangai. Enquanto 

vivia no Brasil, a empresa New Sheet ganhava asas e levantava voo em Lisboa, pelo que decidiu 

voltar para Portugal onde criou eventos como o Battle Royale, Push the Button, a Rebell Village 

(uma das maiores viagens de finalistas do País) e a Revenge of the 90’s onde é também um dos 

artistas principais. 

 

Tiago Silva (Director | Festival Iminente) 

Iniciou o seu percurso académico em Gestão de Desporto no Instituto Superior da Maia, mas 

depressa percebeu que a área que realmente lhe despertava interesse era a produção de 

eventos, pelo que ingressou num curso na Restart. Desde aí já esteve um bocado por todo o lado. 

Foi assistente de produção do Indie Lisboa e Everything is New, gestor de produção e team leader, 

manager na Underdogs Art Store, diretor de estúdio do Vhils em Hong Kong, entre outros. 

Atualmente leciona o módulo de Planeamento no Curso de Produção de Eventos na Etic e é 

diretor do Festival Iminente. 

 

 

MODERATORS 

Catarina Canelas (Journalist | TVI/TVI24) 

Repórter e pivot da TVI/TVI24 e Professora Convidada no Iscte-Iul. Venceu os prémios de Jornalismo 

da Igreja Católica Portuguesa e da Associação Nacional de Municípios Portugueses em 2019 e 

ainda a Menção Honrosa da AMI em 2016. É a autora do livro “A Hora da Partida”. 

 

Inês Faria (Host | RTP) 

Uma jovem atriz de 22 anos. Mais recentemente aventurou-se no mundo digital, criou um canal de 

YouTube onde põe vídeos semanalmente e todos os dias comunica com a sua audiência através 

do Instagram. Neste momento também trabalha como repórter no programa Faz Faísca, da RTP. 

Divertida, espontânea e com um sentido de humor bastante apurado adora divertir a sua 

audiência. Estudou na Escola Profissional de Teatro, em Cascais e é licenciada em Relações 

Públicas e Comunicação Empresarial pela Escola Superior de Comunicação Social. 
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Inês Henriques (Radio Host | Vodafone FM) 

Encontrou no curso de Comunicação Social, em Coimbra, o Equador dos 2 hemisférios que a 

compõem - Fotografia e Voz. Especializou-se no primeiro ao frequentar a Ar.co em Lisboa e foi 

descobrindo o segundo quando se mudou para o Porto. É ainda nesta cidade que a vida a 

presenteia com um enorme desafio e é na superação do mesmo que a sua vocação se lhe 

apresenta - a Voz. Nunca deixando de parte a fotografia, mas agora com mais conhecimento 

de quem é, Inês regressa em 2019 a Lisboa para se juntar à família Vodafone Fm, reconectando- 

se com a música para lá da lente. 

 
Miguel Fernandes (Journalist | TSF) 

Vive a rádio há mais de 30 anos. Está na TSF há quase 20 onde é voz de estação, coordena a 

antena e anima as tardes. Editou a Zona Pop, acompanha os principais festivais e coordena o 

Concerto de Bolso entre outras rubricas que fazem uma rádio de informação (com música) como 

a TSF. 
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PITCHSTAGE 
 

SPEAKER 

Álvaro Montero (Creative Director | Tactile Pay) 

Biometric payments at events and major festivals 

Trabalha na TactilePay como Diretor Criativo. Estudou no Highlands Sevilla, onde obteve o nível C1 

aos 17 anos em inglês. Depois de terminar o ensino secundário trabalhou como empregado de 

mesa, passando por restaurantes chiques, bares de tapas, discotecas e festivais, em 5 anos, 

sabendo dessa maneira perfeitamente como funcionam e como melhorar todos esses ambientes. 

Começou um grau em Design Multimédia, e ofereceram-lhe a oportunidade de entrar no 

TactilePay como Designer, mesmo tendo pouca experiência em empreendedorismo. Quanto mais 

tempo passou neste mundo, mais sabia que tinha encontrado o seu lugar, construindo uma carreira 

de sucesso. 

 

Bruno Costa (Team | ANEBE) 

“Beba com cabeça” – The app that will help the attendees of events and festivals 

Estuda Engenharia Informática na Universidade Europeia e é Analista de Segurança e Developer 

em part-time. Como developer, está a criar novos sites envolvendo a linguagem python e como 

analista de segurança concentra-se mais na análise de malware e tráfego. Criou várias sandboxes 

para malware, para analisar as amostras e definir uma estratégia de mitigação. 

 

Bruno Silva (Team | ANEBE) 

“Beba com cabeça” – The app that will help the attendees of events and festivals 

É Professor Assistente, Chefe do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Design, Tecnologia 

e Comunicação da Universidade Europeia. Tem também um PhD em Engenharia Informática pela 

Universidade da Beira Interior. É autor ou co-autor de vários artigos de conferências internacionais e 

publicações do International Journal. 

 

Diego Ferrón (Team | Cooltural Fest “Music for All”) 

Diversity and social inclusion in the music industry (case-study) 

Licenciado em Turismo pela Universidad de Almería. É Especialista em Gestão Empresarial da 

Música pelam Universidad de Valencia. Mestre em Marketing Digital e E-commerce. Director do 

Cooltural Fest – Music for All e B Side Festival. 

 

Eduardo Santos (Co-founder | Loop Reclame) 

Why independent Portuguese artists should be in Brazilian musical market? 

É sócio cofundador da produtora brasileira Loop Reclame, empresa que há 15 anos trabalha com 

música. Também é diretor artístico da editora Loop Discos, que no último ano cresceu 200% em 

relação ao número de catálogo de artistas. É DJ, curador de festivais, como Pepsi Twist Land, 

radialista com anos de experiência na diretoria de programação e apresentador do programa 

Local Tracks na maior rede de rádios do sul do Brasil. Santos, assina a direção musical da nova série 

do Youtube Originals com Whindersson Nunes, o segundo maior youtuber do Brasil. Atualmente 

mora em Portugal. 
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Flávio Serpa (Director | A-MA) 

Booking: Methodology and planning as a secret of success nowadays. 

É diretor da A-MA, e formado em Gestão cultural e pós-graduado em Gestão e Marketing pelo 

ISCTE-IUL. O seu trabalho é maioritariamente desenvolvido em áreas específicas, como a 

produção e agenciamento de Artistas no mercado nacional. 

 

Gustavo Couto (Director | Copos Reutilizáveis by ArtCor Light) 

Reusable cups: A problem or a solution for the future of festivals? 

Responsável pelo departamento Copos Reutilizáveis by ArtCor Light. Com a ascensão da utilização 

deste artigo, os Copos Reutilizáveis, nos festivais de grande dimensão, a ArtCor criou um 

departamento próprio sendo que nomeou o Gustavo Couto como seu mentor, responsável máximo 

pela sua gestão e implementação no terreno. Pré-produção, implementação, distribuição, 

contagens, rácios, recolhas de sujos, lavagens, embalamento, manuseamento e armazenamento 

dos mesmos. 

 

João Lopes (Founder | Bloq.it) 

Technology and automation: new technologies at festivals and events 

Fundador e COO da empresa Bloq.it, dando também à sua vida uma atitude empreendedora. 

 

 

João Vargas (Team | ANEBE) 

“Beba com cabeça” – The app that will help the attendees of events and festivals 

Licenciado em Ciência Política pela Universidade Nova de Lisboa, É Secretário-Geral da ANEBE – 

Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas. Foi investigador em Ciência Política no 

ISEG, ICS-UL e Universidade de Aveiro e consultor de várias empresas de consultoria na área policy e 

inovação. Foi também, adjunto do ex-Secretário-Geral do Partido Socialista, tendo coordenado as 

conferências “Um Novo Rumo para Portugal”.  

 

Manuel Angel López (Music Lawyer | Sympathy for the Lawyer) 

Sympathy for the Lawyer - How to be legally protected as an artist or promoter, in Spain? 

É o fundador da Sympathy for the Lawyer, um escritório de advocacia hiperespecializado na 

indústria da música. É licenciado pela Universidad de Granada e advogado e sócio diretor na 

MYL Abogados & Asesores, SLP. Na Sympathy for the Lawyer lida com todas as questões legais 

relacionadas à música, como propriedade intelectual, contratos, impostos, vistos, emprego. 

Aconselha também artistas, festivais, agências e editoras. 

 

Pablo Galindo (Team | Cooltural Fest “Music for All”) 

Diversity and social inclusion in the music industry (case-study) 

Doutorado em Sociologia pela Universidad de Granada. Professor de Sociologia na Facultad de 

Ciencias de la Educación desde 2000 (Universidad de Granada). Professor-Tutor na Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), desde 1997. Pesquisador social e formador. 
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Ricardo Costa (Director | ArtCor Light) 

Reusable cups: A problem or a solution for the future of festivals? 

Nascido em 1976, CEO e fundador da ArtCor Light. Obteve seu know-how trabalhando em 

eventos desde 1999, criando o seu próprio projecto em 2009 - ArtCor Light – Serviço de Bar para 

eventos. Em 2017 devido às novas necessidades ecológicas, e ao trabalho desenvolvido nos 

maiores festivis, desenvolveu igualmente o projecto: Copos Reutilizáveis by ArtCor Light, estando 

presente na maioria dos festivais a nível nacional. 
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SCIENTIFIC PRESENTATIONS 
 

SPEAKER 

Francisca Castro Lousada (ESCS-IPL) 

The contribution of Music Festivals to nation-brand promotion 

Licenciada em Ciências da Comunicação, Pós-graduada em Branding & Content Marketing e 

Mestre em Publicidade e Marketing é actualmente Project Manager na Shift Thinkers, agência de 

Branding e Gestão de Marcas. O interesse e curiosidade pelo mundo da música e dos festivais, 

levou-a a dedicar a sua tese de mestrado ao estudo do contributo dos festivais de música para a 

promoção da marca-nação. 

 

Uriel Oliveira (Vice-president | Cision Portugal) 

“Maratona dos Festivais de Verão” – measurement of: clipping, audience and favorability analysis 

É especialista em media, comunicação empresarial, marketing e relações públicas e licenciado 

em Comunicação Empresarial. Desempenha funções como vice-presidente da Cision, coordena 

as operações e o desenvolvimento de negócio desta empresa, líder global no fornecimento de 

serviços para profissionais da comunicação e marketing. É ainda docente na pós-graduação em 

Marketing, Publicidade e Design para PME’s na Universidade Fernando Pessoa para além de 

escrever regularmente artigos de opinião para o site Imagens de Marca. É co-autor do livro 

Marketing Digital e E-Commerce #2. 
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WORKSHOPS 
 
THEME 

Think, plan, prepare and run sustainable events 

João Meneses (General Secretary | BCSD Portugal)  

Licenciado em Gestão, já exerceu diversos cargos de gestão e liderança nos sectores público e 

privado, bem como no terceiro setor. Entre outras funções, foi presidente da TESE, uma ONGD 

bastante ativa em Portugal e nos PALOP, coordenador do GABIP Mouraria na Câmara Municipal 

de Lisboa, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto no XXI Governo Constitucional de 

Portugal e, mais recentemente, general manager de um fundo de investimento para business 

angels e de uma aceleradora da Porto Business School (Universidade do Porto). Foi, também, 

professor convidado em duas universidades portuguesas durante cerca de dez anos. 

 

How to create a roster of artists that works collectively? 

Afonso Ferreira e Bernardo Miranda (Co-founders | Bridgetown) 

Bernardo Miranda e Afonso Ferreira, co-owners da Bridgetown, uma comunidade que junta 

artistas, produtores, managers, artistas plásticos e audiovisuais, e que tem como missão o 

desenvolvimento do meio artístico em Portugal. A agência/editora foi fundada em 2014, e 

trabalha atualmente na gestão de carreiras de artistas como Richie Campbell, Dengaz, Plutonio, 

Mishlawi, Dj Dadda, Luis Franco-Bastos e Pedro Teixeira da Mota. Determinantes no 

desenvolvimento da promoção e marketing de artistas na era digital, a Bridgetown é hoje uma 

das maiores e mais importantes agências da indústria musical Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


