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CONFERENCES  

 

SPEAKER 

Adilson Lima Auxiliador (Co-founder | Festival Iminente) 

Licenciado em Comunicação Empresarial pelo ISCEM, com uma frequência em Nova Iorque na 

NYIT. Assim que aterrou em Portugal (2001) foi imediatamente recrutado para brand manager da 

Lemon Live Entertainment. É cofundador da Don’t Panic Portugal (2010), onde começa também 

a produzir eventos pioneiros no campo da arte urbana. Em simultâneo inicia a carreira de 

programador artístico (Pensão Amor, Clube Ferroviário, Santiago Alquimista, entre outros). É 

também pioneiro na cofundação de um evento tão suis generis como o Festival Iminente com 

curadoria de VHILS (2015). É assim que este “special projects manager” põe total dedicação nos 

projetos que idealiza. Como costuma dizer, “There’s no business like show business!” 

 

Alfredo Vasconcelos (Production Manager |Good Mood Org. / Boom Festival) 

Entre a animada vibe da cidade do Porto nos anos 1980 e 1990 e a música etherial de Pink Floyd 

sempre esteve de olho na inovação. É por isso que as suas capacidades tecnológicas o levaram 

a participar na primeira onda da Internet no início da década de 1990 em Portugal, 

desenvolvendo websites, prevendo ideias de marketing digital e dando palestras em várias 

instituições educacionais. Ao mesmo tempo, a música eletrónica em Portugal estava em 

crescimento, e no início dos anos 2000 Alfredo tornou-se parte do Boom Festival. Diz que “Criar e 

desenvolver comunidades, tanto virtualmente como fisicamente, é uma das coisas mais 

importantes na minha vida ". 

 

António Alves (Director | Nortaluga) 

Gerente da empresa Nortaluga, tem formação académica em Electrotecnia, profissionalmente 

esteve ligado à área da Metalomecânica durante 12 anos até enveredar pelo projeto Nortaluga 

em 2001. Começou através da empresa por fornecer energia aos festivais de música a partir dos 

grupos geradores, posteriormente começando também por colocar unidades em paralelo para 

alimentação de palcos. Por volta de 2011 passou a efetuar a instalação elétrica dos recintos, 

iluminação de serviço nos palcos, acompanhamento do evento permanente, projeto elétrico e 

relatório final do evento. Em 2015 houve uma preocupação com a questão da redução da 

emissão de poluentes para a atmosfera, adquirindo para esse efeito máquinas com normativas 

mais exigentes, Stage 3A, redução de ruído emitido, com melhoria de insonorização dos 

equipamentos, ajuste das potências em função das necessidades reais do evento, consequente 

redução de consumo de combustível e menor emissão de poluentes. A Nortaluga foi a primeira 

entidade, em parceria com o festival Neopop, a construir um projeto e ter sido aprovado, com 

obtenção do selo verde para o festival.  
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António Miguel Guimarães (Director | AMG Music – O Sol da Caparica) 

Com vasta experiência na elaboração de eventos, espetáculos e festivais é atualmente diretor 

da AMG Music e o produtor do festival O Sol da Caparica. 

 

Blaya (Artist) 

Iniciou-se na atividade musical em 2001. Em 2008 juntou-se aos Buraka Som Sistema, parceria que 

durou até 2016, uma vez que o grupo atualmente está em hiato. Com os Buraka Som Sistema 

Blaya já atuou em festivais como o Coachella, I Love Techno, Sudoeste, Open'er e Rock in Rio 

Lisboa, onde também atuou a solo em 2018.  Em 2013 lançou o seu primeiro EP, Blaya, que conta 

com seis temas originais e dois remixes. Em 2018, Blaya lançou o single Faz Gostoso, que se tornou 

um êxito, e também um livro de contos eróticos dirigido ao público feminino, com o nome de 

Mulheres, Sexo e Manias. Foi nomeada para o prémio Best Portuguese Act, edição de 2018, do 

MTV Europe Music Awards. 

 

Edson Santos (Vice-president | Águeda Municipality) 

Formado em Gestão e Contabilidade – Ramo Empresarial no Instituto Superior de Paços de 

Brandão, com a pós-graduação em Gestão do Ambiente. Frequentou depois o mestrado em 

Administração e Gestão Pública, na Universidade de Aveiro. O seu percurso profissional começou 

em 1999, quando iniciou funções como gestor financeiro na empresa RealCork, Lda na qual 

exerceu funções até 2005. Em 2005 foi nomeado chefe de gabinete de apoio à presidência da 

Câmara Municipal de Águeda, exercendo este cargo até setembro de 2013. Em outubro de 2013 

tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Águeda, ao mesmo tempo que acumula 

outras funções associativas. Através das funções que exerce tenta promover o turismo e o 

concelho da melhor forma, promovendo o comércio local e atividades económicas, sempre de 

forma sustentável e preocupada com o ambiente. 

 

Fred Martinho (Guitar Player | HMB) 

Com o curso de Turismo e Gestão Hoteleira e aulas na JB Jazz e Hot Club Portugal, fez carreira na 

música sendo guitarrista do projeto musical HMB que comemora este ano os seus 10 anos de 

carreira. 

 

Fernando Cabral (Director / Booking Agent | Soundsgood) 

Atualmente diretor e booking agent da Soundsgood, uma agência/produtora fundada em 2008 

que agencia artistas com uma presença assídua nos festivais portugueses e salas nacionais. 

Paralelamente é, desde 2010, diretor artístico do Festival MUSA Cascais para além de fazer 

também consulta e programação para eventos como as Queimas das fitas de Porto e Coimbra. 

Começou a sua carreira profissional no ramo em 1999 na prestigiosa VP Records em Nova Iorque, 

editora nº1 a nível mundial de reggae. Em 2002 novamente em Portugal iniciou a organização de 

festas e concertos que acabou por dar origem à criação da Positive Vibes, produtora e agência 
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responsável pelo palco do mesmo nome no Festival Sudoeste do qual Fernando Cabral foi o 

mentor e programador entre 2005 e 2008. É um amante da música reggae, hip-hop e músicas do 

mundo.  

 

Fernando Daniel (Artist) 

Não seria o mesmo sem a música e foi essa determinação, a juntar ao talento enquanto intérprete 

e ao carisma que evidencia como performer, que o consagrou como o grande vencedor do 

concurso televisivo The Voice Portugal. O jovem cantor estreia-se em nome próprio com um 

primeiro single, intitulado Espera. Depois de vários anos a aprender música sozinho, de forma 

autodidata, de ter tentado a sua sorte nos concursos televisivos Factor X e The Voice Portugal, e 

de ter ainda concorrido este ano ao Festival RTP da Canção, agora a “Espera” chega finalmente 

ao fim com este primeiro single, cuja força emocional espelha a identidade singular de Fernando 

Daniel. Mas chegar onde chegou envolveu muito esforço e muita dedicação à música. Chegou 

a ter uma pequena banda local e atuar em bares e festas locais. Mas foi com a participação nos 

programas Factor X e The Voice Portugal que essa relação com a música se tornou mais estreita 

e, também, profissional. Aliás, desde que venceu o The Voice Portugal, tendo feito parte da 

equipa do mentor Mickael Carreira, que Fernando Daniel já pôde atuar fora de Portugal, além de 

ter pisado palcos de grandes artistas e atuado em festas de maior dimensão. 

 

Filippo Giunta (Director | Rototom Sunsplash) 

A música escreve a sua história pessoal e profissional. Dirije há quase três décadas o maior festival 

internacional de reggae do mundo, Rototom Sunsplash. Giunta estudou medicina, até que no 

quarto ano a sua paixão pela arte e música diminui o equilíbrio e a leva a desenvolver projetos 

pioneiros dentro desse setor. Fundou a Asociación Cultural Rototom em Gaio di Spilimbergo.  O 

Rototom Sunsplash funciona desde a sua fundação com uma equipa de colegas e amigos que 

permanece intacta até hoje. Giunta cumpre em 2019, 26 anos de carreira, à frente de um projeto 

coletivo que conseguiu unir quase 3,5 milhões de pessoas nos cinco continentes e fazer subir ao 

palco mais de 2.500 artistas ao longo das diferentes edições. 

 

Gonçalo Lopes (City Council | Leiria Municipality) 

Nasceu em Leiria a 23 de novembro de 1975. Economista. Atualmente é vereador da Câmara 

Municipal de Leiria. 

 

Gui Garrido (Artístic Director | Festival A Porta) 

Director artístico do Festival A Porta, um projeto multidisciplinar que ocorre em Leiria. É também 

membro da equipa do festival Tremor em São Miguel, Açores e produtor do Circuito Super Nova. 

É um dos programadores da Festa dos Museus em Leiria. 
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Hugo Nóbrega (Owner | H2N / Phenomena Maker & Humour Shows) 

Formado no ISPA, é desde 2000 o responsável da H2N Events que se caracteriza por realizar 

eventos de entretenimento nas principais salas de espetáculo do pais, destacando-se a produção 

do The Famous Fest. 

 

Ingrid Berger (Backstage Manager | Rock in Rio) 

Iniciou a sua carreira em Produção de Eventos nos anos 90 e trabalhou em todos setores desta 

indústria. Foi responsável da área artística em grandes espetáculos internacionais e grandes 

festivais, tanto no Brasil como em outros países. Derivado dos seus muitos anos de experiência, 

formou o Curso de Produção de Backstage em 2012, e desde essa época tem dado cursos e 

palestras no Brasil e em Portugal. 

 

Isabel Candeias (Producer | EDPCoolJazz / ID_NoLimits) 

Coordenadora de produção residente da Live Experiences nos últimos 4 anos, é formada em 

Gestão de Eventos e Animação Turística pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

Focada na produção de eventos musicais, mais concretamente festivais, e com uma bagagem 

profissional de várias edições de EDPCoolJazz, festival de renome nacional, ID_NoLimits (antigo 

Lisboa Dance Festival) e até Sumol Summer Fest, Isabel já esteve ao cargo de produções nos mais 

variados contextos e espaços - desde palácios a edifícios abandonados, de Dj sets a complexas 

bandas, artistas em ascensão a artistas de nível mundial. 

 

Isaltino Morais (President | Oeiras Municipality) 

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1981. Ainda como 

aluno, em 1979, é convidado para ser monitor das disciplinas de Direito Administrativo, Direito 

Internacional Público e Direito Constitucional, que lecionou até 1985. Em 1982 integra o sexto curso 

do Centro de Estudos Judiciários. Termina o curso com uma das classificações mais elevadas e 

torna-se Magistrado do Ministério Público. Na atividade partidária no Partido Social Democrata, 

após outros cargos desempenhados em 1985 vence as eleições autárquicas em Oeiras e é eleito 

presidente da Câmara. Em 1988, 1993, 1997 e 2001 repete as vitórias eleitorais. Em 2005 suspende 

a militância no PSD e apresenta candidatura independente à Câmara Municipal de Oeiras, que 

vence, tornando-se novamente seu presidente. Em 2009 repete a vitória, enquanto candidato 

independente. Em 2012 foi designado para a Administração da Fundação Marquês de Pombal, 

assumindo a sua presidência a partir de outubro de 2014, cargo que mantém. De 2014 até ao 

presente mantém atividade empresarial. Em outubro 2017 foi eleito presidente da Câmara 

Municipal de Oeiras com 41,68% dos votos expressos. 

 

Joaquim Silva (Partner | Feeders) 

Sócio fundador da Feeders, sempre acreditou na possibilidade de poder conciliar aquilo que 

gostava de fazer com a criação de uma profissão.  Adaptando o conhecimento académico à 
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paixão nos eventos aceitou o desafio do seu sócio em criar em 2010, um atelier de arquitetura 

360º focado na transformação de espaços de forma temporária e a várias escalas, a Feeders. 

Trabalhando de forma a criar sensações e marcar os utilizadores pela experiência no local ou 

espaço, a Feeders desenvolveu inúmeros trabalhos para a áreas dos espetáculos onde os mais 

reconhecidos são, inevitavelmente, os projetos desenvolvidos para o NOS Alive. Tem como 

objetivo, com a Feeders, de ligar ao digital ao analógico e cruzar todo o conhecimento no 

campo da arquitetura de modo a criar valor acrescentado para todos os intervenientes em 

qualquer espetáculo ou evento. 

 

Jorge Rodrigues Silva (Executive Director| Bons Sons) 

Psicólogo social de formação e investigador social de profissão, integra a equipa Bons Sons desde 

2008. Coordena o Estudo de Públicos desde 2010 e o Programa de Voluntariado desde 2012. É 

Presidente da Associação Cultural SCOCS da aldeia de Cem Soldos, promotor e diretor executivo 

do Bons Sons. 

 

José Aguiar Silva (Producer| Laurus Nobilis Music Famalicão) 

É produtor de eventos, em paralelo assume a presidência da direção da Associação Ecos 

Culturais do Louro, a produção geral do festival Laurus Nobilis Music Famalicão, vocalista nos 

projetos musicais Éden e no projeto de performances musicais Tralhas Melódicas. 

 

Leocádia Silva (General Director | FX Road Lights) 

Inicia a sua carreira em 1994 na empresa Odisseia, onde integra a equipa de iluminação de 

eventos com dimensão arrojada, tais como: Festival Vilar de Mouros, Portugal ao Vivo, Festival 

Sudoeste, Filhos da Madrugada ou Queima das fitas de Coimbra. Em 2002 é um dos membros 

fundadores da empresa FX Road Lights. É responsável por vários projetos de iluminação e 

operação: Sara Tavares, Mafalda Veiga, Lado a Lado, Diogo Piçarra, ATOA - assim como diversos 

programas de televisão como Globos de Ouro, Levanta-te e Ri, Bravo Bravíssimo e diversas 

colaborações em programas de entretenimento para a RTP, TVI e CMTV. Também colabora com 

o Teatro do Vestido na conceção de iluminação nas suas diversas produções desde 2002.  

 

Lu Araújo (Director | MIMO Festival) 

Empresária cultural com 30 anos de experiência na criação e gestão projetos dedicados a 

cultura, sendo uma das mais importantes profissionais do segmento no Brasil. Idealizou em 2004 o 

MIMO Festival, que promove o encontro da música com bens culturais de importantes cidades 

históricas no Brasil. Em 2016, o MIMO chega à Europa, tendo como sede a cidade de Amarante, 

na região Norte de Portugal. Como pesquisadora e curadora, desenvolveu premiados filmes, 

livros, cd´s e documentários. É CEO de quatro agências de artes: Lu Araújo Produções, Lume Arte, 

Crioula Records e Memories & Heritage Artes. 
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Luís Carvalho (Artistic Curator | EA Live) 

Trabalhou 20 anos nas principais agências de publicidade: FCB, Abrinício, Lintas, TBWA, Ogilvy. Nos 

últimos anos decidiu mudar o seu rumo de vida, no sentido de ligar a sua formação a conteúdos 

de música – a sua paixão. Atualmente faz também curadoria artística, publishing, booking e 

estabelece diversas parceiras marcas-artistas. Ao longo da sua carreira foi mentor e programador 

Festival da Nova Poesia na Câmara Municipal Sintra (2014), foi responsável pelo rebranding do 

Misty Fest, sendo a sua principal função, desde 2017/2018 a curadoria artística do EA Live. 

 

Luís Garcia (Cultural Programmer | Évora Municipality) 

Tem formação em Sociologia pela Universidade de Évora e é programador cultural na Câmara 

Municipal de Évora desde 1988; nos anos 90 foi responsável por algumas iniciativas culturais: 

Festival Jovem (1989 a 1995), Feiras Alternativas (1996 a 1998), Viva a Rua – Festival de Artes 

Públicas (1993 a 2001), entre muitas outros ciclos de programação. Nos últimos 5 anos: Assessor da 

Vereação da CME para a área da Cultura; Membro da equipa técnica da Candidatura de Évora 

a Capital Europeia da cultura 2017; programação e direção artística dos Festivais: Artes à Rua, 

Évora Jazz Fest (com Mário Duarte), 20.21 Évora Músicas Contemporâneas (com Amilcar Vasques-

Dias); Programação, em colaboração com o CENDREV, do Teatro Garcia de Resende. 

 

Marco António (Manager / Singer | The Lucky Duckies) 

Vocalista, mentor e fundador dos The Lucky Duckies, projeto musical revivalista que fundou em 

1987.  Nos seus primeiros concertos incluem-se memoráveis atuações em festas universitárias. 

Depois de alguns anos na tropa, dedicou-se inteiramente à banda, atuando no melhores venues 

de música ao vivo de Lisboa e arredores. Em 2004, os The Lucky Duckies ganharam 2004 o 

FestivaleDi Nostalgia em Porto Certo, Sardegna. Daqui foram catapultados para diversas 

atuações internacionais. O ano de 2010 foi um marco na carreia da banda em Portugal, pois 

integraram o cartaz da Concentração de Motas de Faro e lançaram o primeiro disco comercial 

exposto em lojas. Posteriormente, receberem diversos prémios da indústria. Nestes 30 anos deram 

mais de 5 mil concertos, uns mais intimistas, outros de maiores dimensões. 

 

Maria João Matos (Com. & Mkt. Director | SCML) 

Diretora de Comunicação e Marketing da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde outubro 

de 2016, data em que passou a acumular funções com o cargo de diretora de Comunicação do 

Departamento de Jogos. É licenciada em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada e 

pós-graduada em Marketing. Iniciou a sua carreira como investigadora da equipa de José Freire 

Antunes, escritor e autor de vários trabalhos de investigação de História Política (1996), foi Key 

Account Manager da Direção de Marketing e Vendas da TAP Portugal Handling (de 2000 a 2002), 

Customer Relations Manager do serviço de irregularidades de passageiros “Fale Connosco” da 

TAP Portugal (de 2002 a 2005) e Diretora de Marketing e Comunicação Institucional da 

Groundforce Portugal (Serviços Portugueses de Handling, SA), entre 2005 e 2008. Foi subdiretora 
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de Comunicação e Gestão de Canais do Departamento de Jogos de janeiro de 2013 a fevereiro 

de 2016. 

 

Mariana Sanchotene (Director | Amsterdam Dance Event) 

Consultora independente em desenvolvimento de negócios internacionais para entretenimento 

ao vivo. Conta com mais de 20 anos de experiência em turnés internacionais, licenciamento e 

implementação de eventos, tendo trabalhado para empresas como Id & t, Stage Entertainment 

e Cirque du Soleil. Mariana aposta na prospeção de novas oportunidades de negócio, dando 

forma a propostas, definindo condições comerciais ou negociando acordos. Proprietária de uma 

rede mundial dentro do setor, com sólida reputação, Mariana foi fundamental para o 

crescimento internacional das empresas para as quais trabalhou. Com uma mentalidade 

estratégica e sendo uma negociadora engenhosa, Mariana tem trazido o seu know-how a 

empresas que procuram crescimento internacional através da sua empresa ITYS. 

 

Mickael Carreira (Artist) 

Músico pop-urbano, Mickael editou já sete álbuns, lançou vários singles em português e espanhol, 

conquistou 9 galardões de platina, 6 discos de ouro e continua a surpreender o público a cada 

novo trabalho. Em 2014 Mickael é convidado para integrar o júri do The Voice Portugal, o 

programa de talentos líder de audiências da televisão portuguesa sendo um dos jurados fixos há 

cinco temporadas, e também, o mentor com mais vitórias acumuladas. O sucesso alcançado 

levou-o, quase de início da sua carreira, às mais prestigiadas salas em Portugal: depois de anos a 

esgotar os Coliseus de Lisboa e Porto, Mickael avançou para a maior sala de concertos do país 

juntando quase 20.000 pessoas no Altice Arena. Tem vindo a afirmar-se como um dos artistas 

portugueses de maior notoriedade e influência. 

 

Miguel Silva (Culture Marketing Director | Red Bull Portugal) 

Responsável pelo departamento de Culture Marketing da Red Bull Portugal, nos últimos 19 anos. 

Música, dança, cinema, teatro, artes performativas, pintura, escultura e fotografia são o seu foco 

diário em termos profissionais. Tem como lema: “Sonha como se fosses viver para sempre, vive 

como se fosses morrer amanhã”. 

 

Mundo Segundo (Artist) 

MC, produtor e ex b-boy, mas é também uma figura incontornável do hip-hop português e um 

dos mais ativos embaixadores do movimento. Começou a dar os primeiros passos na música na 

década de 90, e os quase 20 anos de carreira influenciaram muitas gerações tanto a nível artístico 

como social. Foi criador das Nova Gaia Hip-Hop Sessions onde ao longo de quase dez anos foram 

acolhidas bandas de norte a sul do país, no antigo Hard Club, na marginal de Gaia. É parte 

integrante dos Dealema. No entanto, o amor à cultura e a determinação em elevar o hip-hop ao 

mesmo patamar de outros géneros musicais fizeram com que Mundo Segundo se aventurasse 
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também a solo, em meados de 2006, com o álbum de estreia S.O.M – Sólida Oportunidade de 

Mudança. Seguiram-se três mixtapes – Mundo Segundo Vol. I, Mundo Segundo Vol. II, e Mundo e 

Each, à qual se juntam inúmeras participações com os maiores nomes do hip-hop nacional, 

incluindo Sam the Kid. Em 2016 Mundo Segundo recebe o prémio de Melhor Artista Nacional na 

Gala dos Melhores do Ano da Nova Era que se realiza anualmente no Pavilhão Rosa Mota. A abrir 

o ano de 2017 surge Sempre Grato, um EP editado com a revista BLITZ de Janeiro e que traz 7 

temas originais.  

 

Nuno Laranjo (Director | Expofacic) 

Membro do Conselho de Administração (Administrador Executivo) de INOVA-Empresa Municipal 

de Cantanhede, responsável pela organização do evento Expofacic e a gestão de vários serviços 

públicos delegados pelo Município de Cantanhede desde outubro de 2017. 

 

Paulo Magalhães (Artistic Director PMP Eventos | Choreographer) 

Diretor artístico da PMP Eventos e coreógrafo, começou a sua carreira desde cedo como bailarino 

profissional em Portugal, frequentou ainda a Pineapple Dance Studio em Londres. Foi coreógrafo 

de grandes ícones como Ricky Martin, Enrique Iglesias, Sergio Blas, entre outros nomes 

internacionais. Paulo decidiu fundar a PMP – Paulo Magalhães Produções há 16 anos devido às 

diversas solicitações, passando assim de bailarino a coreógrafo e hoje destacando-se pela 

direção artística e criação de conteúdos. A PMP todos os anos é considerada PME líder e a 

inovação é sua grande motivação. Paulo foi o primeiro português a assumir a direção artística da 

EDP Rock Street no Rock in Rio 2018. Além de já ter atuado em todo o território português, a PMP 

já participou em eventos a nível internacional, como a Gala das 7 Maravilhas Naturais de Angola, 

produções em Itália, Rússia, Países nórdicos e Ásia. Para Paulo Magalhães o essencial é “criar 

momentos que despertam novas emoções”. 

 

Paulo Santos (City Council | Faro Municipality) 

Vice-presidente da Câmara do Munícipio de Faro. Há 17 anos a exercer funções na autarquia, 

primeiro como vereador e agora como vice-presidente, assume hoje a responsabilidade sobre os 

pelouros da Cultura, Comunicação, Relações Públicas, Imagem e Eventos, entre outros. 

Defendendo a cultura como identidade, criou, entre outros, o Festival F, vencedor de 2 prémios 

consecutivos da “Escolha do Consumidor” (2016 e 2017) em apenas 5 anos de existência. No 

fundo, o Festival F é o porta-estandarte da premissa nuclear com que o próprio encara a cultura: 

defender o passado, de olhos postos no futuro. Paulo acredita na cultura como motor para a 

educação. Uma carreira assente no serviço público e alicerçada por uma visão aberta, dinâmica 

e vanguardista. 

 

Pedro Souto (Director | MotelX) 

Um dos fundadores do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa no qual 

desempenha funções de diretor e programador desde a sua génese em 2007. Licenciou-se em 
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Cinema pela Escola Superior de Teatro e Cinema. A sua experiência académica e profissional 

inclui várias curtas-metragens como produtor e diretor de fotografia e foi produtor associado da 

premiada longa-metragem O Primeiro Verão. Tem marcado presença em importantes mercados 

de filmes internacionais assim como diversos festivais de cinema, nos quais tem tido também 

participações como jurado. Atualmente é o Secretário Geral da Federação Europeia de Festivais 

de Cinema Fantástico, instituição com mais de 30 anos que organiza o concurso anual Méliès d'or 

para a melhor longa e curta-metragem europeias. 

 

Rita Pinho Branco (Mkt. Director | Ass. Mutualista Montepio Geral) 

Diretora de Comunicação, Marketing e Canais do Montepio Geral – Associação Mutualista. Foi 

também responsável pela Comunicação do Montepio Geral – Associação Mutualista e da Caixa 

Económica Montepio Geral (Banco Montepio), em acumulação, desde junho de 2006 e até 

Setembro de 2016 e Diretora de Marketing da Caixa Económica Montepio Geral até 2015. Conta 

com diversas publicações e plataformas digitais Revista Montepio, Jornal Montepio Jovem, 

Revista VOA (crianças dos 0 aos 13 anos de idade); Portal de Educação Financeira Ei – Educação, 

entre outros. Tem o grau de Mestre em Ciências da Comunicação – Vertente Comunicação 

Estratégica, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É 

também Pós-Graduada em Comunicação Estratégica e Assessoria Mediática, pelo ISLA – Instituto 

Superior de Línguas e Administração – Lisboa e em Relações Internacionais, pelo Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas e tem licenciatura em Relações Internacionais, pela Universidade 

de Lisboa. 

 

Ricardo Costa (Director | ArtCor Light) 

Diretor e fundador da ArtCor (1999), conta com 20 anos de experiência no mundo dos eventos. 

Desde então tem se dedicado á ascensão deste projeto e desenvolvendo as temáticas: serviço 

de bar para eventos de grande dimensão e mais atualmente os Eco Copos para eventos. 

 

Rui Costa (Director of Resources and Special Projects |Fundação de Serralves) 

Exerceu advocacia e foi vice-presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira na qual 

exerceu – por indigitação – cargos de administração/gestão ou representação em várias 

entidades e foi responsável, entre outras, pela área da cultura e por projetos na área das indústrias 

criativas. 

 

Rui Pedro Dâmaso (Director | Out.Fest) 

Dirigente associativo, músico, produtor e programador. É licenciado em Filosofia, com minor em 

Música, Cultura e Sociedade, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. É cofundador e codirector do Out.Fest – Festival Internacional de Música Exploratória 

do Barreiro, iniciado em 2004, e da entretanto desativada editora de música experimental 

Searching Records, através da qual, e em paralelo com o Out.Fest, iniciou a sua experiência de 

organização regular de concertos. É presidente da direção da OUT.RA – Associação Cultural. É 



TALKFEST’19 – INTERNATIONAL   MUSIC   FESTIVALS   FORUM    I    BIOS      
 

  11 
 

CONTACTS: TALKFEST@TALKFEST.EU / +351  21  79  04  720 

autor e gestor do projecto Unearthing The Music, financiado pela Comissão Europeia ao abrigo 

dos programas Europe for Citizens e Creative Europe, coordenando uma equipa internacional 

dedicada à recolha de materiais para uma base de dados online dedicada à música 

experimental produzida nos regimes não-democráticos europeus entre 1950 e 1999. 

 

Terry Costa (Director | Cordas World Music Festival) 

Diretor do Cordas World Music Festival, dirigiu durante 20 anos espetáculos ao vivo no Canadá / 

EUA, tendo posteriormente feito uma mudança para a ilha do Pico nos Açores, onde fundou a 

MiratecArts e apresentou mais de 1600 artistas de 59 países nos últimos 6 anos em vários festivais, 

incluindo o Festival Montanha Pico (janeiro), Açores Fringe Festival (junho) e Cordas World Music 

Festival (setembro). 

 

 

MODERATOR 

Ana Filipa Nunes (Journalist | SIC/O Programa da Cristina) 

Jornalista, é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica 

Portuguesa, Pós-Graduada em Televisão pela Universidade Autónoma de Lisboa e Mestranda em 

Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. Ana Filipa 

Nunes fez a cobertura em Paris da final do Euro 2016 onde Portugal foi campeão europeu, e em 

Viena de Áustria realizou uma reportagem sobre Natascha Kampusch, a criança austríaca 

raptada aos 10 anos de idade e mantida em cativeiro durante oito anos. Por cá assina diversas 

grandes reportagens como a Medicina (I)legal, as Contas da Ordem ou Amores Reais. 

 

Carolina Valadas (Journalist | SIC) 

Formou-se em Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, 

em 2015. Entrou para a editoria de Economia da SIC como estagiária, tendo em seguida 

integrado a equipa da Edição da Manhã. Trabalha atualmente para a Edição da Noite, 

dedicando-se principalmente a temas de política internacional e sociedade. 

 

Catarina Dias Ribeiro (Journalist | RTP) 

Nasceu em Coimbra, em 1989, mas escolheu estudar Jornalismo em Lisboa, na Escola Superior de 

Comunicação Social. O primeiro contacto com a televisão deu-se na TVI e depois na RTP, onde 

fez estágio profissional. Após uma curta passagem pela imprensa escrita, no grupo Impala, 

regressou em 2014 à Rádio e Televisão de Portugal, onde exerce jornalismo na área de cultura. 

 

Idevor Mendonça (Reporter | RTP) 

Licenciado em Design com mestrado em Design Gráfico. A sua paixão pelo cinema levou-o a 

estudar representação, e a sua carreira televisiva iniciou-se no Canal Q em 2010. No ano de 2014 

vence o casting e estreia-se como apresentador no programa CC All Stars. Em 2016 muda-se para 
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a RTP e como repórter no programa Praias Olímpicas. Desde 2017 que é um dos rostos do 

magazine semanal Sociedade Recreativa, em exibição todos os domingos na RTP. 

 

Iryna Shev (Journalist | SIC Notícias / Expresso) 

Escreve sobre o país de origem — a Ucrânia — , faz reportagens para TV sobre cultura e apresenta 

dois programas sobre música. Percorre os festivais de norte a sul do país há muitos anos em lazer 

e há três em trabalho. Estudou Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica 

Portuguesa. 

 

Joan S. Luna (Journalist | MondoSonoro) 

Passou mais de quinze anos focando a sua carreira principalmente na crítica musical. Os seus 

textos têm aparecido em várias publicações, desde suplementos de jornais como o El Mundo, a 

revistas internacionais de música, passando por colaborações com Los 40 Principales, Play, 

Rockdelux, Time Out, Europa e muitas outras. Em meados dos anos noventa tornou-se editor-chefe 

na MondoSonoro. Tem várias obras publicadas e é desde janeiro desde ano co-diretor e 

apresentador do programa de rádio “Nuevo Ruido/New Noise” na Radio Primavera Sound.  

 

Marta Leite Castro (Journalist | N360 / RTP) 

Começou a sua experiência há 18 anos, quando ainda estudava Direito, como Jornalista 

Multimédia, na NTV, o atual RTP 3. Aqui exercia as funções de jornalista, operadora de imagem e 

editor de vídeo. Dois anos depois, passou a Repórter nacional e internacional da RTP. Acrescentou 

há três anos, a toda esta experiência uma licenciatura em Comunicação Empresarial para fazer 

a mudança dentro da televisão para conteúdos empresariais. Enquanto estava a estudar criou o 

Network Negócios, que ainda hoje apresenta e trabalha os conteúdos. No decorrer desse 

caminho, amplificou para o digital, fundando o N360, uma plataforma digital de business stories. 

Criatividade, inovação, novidade, vídeo, edição e conteúdos fazem parte constante do seu dia 

a dia. 

 

Sara Lima (Reporter | RTP) 

Licenciada em Ciências da Comunicação, trabalha em televisão há 4 anos. É social media 

manager e repórter digital na RTP, com presença assídua nos festivais de verão. 
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PITCHSTAGE 

 

SPEAKER 

Adriana Pedret (Director | Exib) 

Exib – How to put music and artists in the lusophone and hispanic countries? 

Gestora Cultural, com uma paixão especial pela gestão musical do espaço ibero-americano e 

com 30 anos de experiência ininterrupta. Estudou Sociologia com especialização em Gestão 

Cultural. Foi diretora-fundadora do Instituto Cultural Brasil Venezuela e durante seis anos foi diretora 

do Festival do Brasil em Caracas, experiências que levaram a receber a Ordem Nacional Cruzeiro 

do Sul do Brasil.  Trabalhou como gestora de comunicação e marketing cultural em diversas 

instituições e como produtora de espetáculos entre a América Latina e a Espanha. Atualmente 

dirije o Exib Música em Espanha e é curadora editorial da revista digital Pura Mestiza, enquanto 

impulsiona outros projetos da plataforma Iberoamérica Musical. 

 

Ana Loureiro (Communication Director | EGF) 

Ecoevents – What can festivals do to become more sustainable? 

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tem uma Pós-

Graduação em Marketing Público pelo Instituto Superior de Comunicação Empresarial e várias 

formações técnicas em comunicação e ambiente. É Diretora de Comunicação e Imagem da 

empresa EGF – Environmental Global Facilities, desde abril de 2016. Especialista em comunicação 

ambiental, recebeu o prémio de Comunicadora do Ano 2012 atribuído pela APCE – Associação 

Portuguesa de Comunicação Empresarial e outros prémios de comunicação; é membro ativo de 

organizações nacionais e internacionais, onde participa com regularidade em conferências, 

reuniões e parcerias. Faz parte do grupo de trabalho que promove ativamente o encerramento 

das 50 maiores lixeiras do mundo, causa que abraça com motivação adicional em estreita 

ligação ao projeto ISWA Scholarship Programme. É ainda uma das especialistas da D-Waste, 

entidade através da qual já publicou textos e relatórios dedicados ao tema da comunicação 

ambiental e gestão de resíduos, dos quais se destaca a publicação Reciclagem: Como 

Implementar Campanhas de Comunicação de Sucesso. 

 

Bernardo Capucho (Founder & CEO | Give me 4) 

Give me 4 – Where even the attendees are volunteers 

Profissional na área dos eventos e congressos desde 1992, fundou o projeto GIVE ME 4 em Portugal. 

Desde 2006, Bernardo desempenha funções como diretor geral da empresa B Positivo – Agência 

De Eventos, Lda. É consultor de empresas na área de eventos e congressos em Portugal e em 

Angola. Em todas as empresas por onde passou desenvolveu e promoveu projetos de 

responsabilidade social. É desde 2004 docente universitário e conferencista convidado nas áreas 

de Organização e Gestão de Eventos. Esteve envolvido na organização e produção de alguns 

dos maiores eventos realizados em Portugal, tais como Expo 98, Estoril Open, Final da UEFA 
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Champions League, Festivais de Música, Volta a Portugal em Bicicleta, Volvo Ocean Race, 

Laureus Awards, Mundiais de Surf, Conferências do Estoril, Festivais de Cinema, Concertos, Galas, 

Congressos e Cimeiras. É Apresentador do Concurso de Ideias de Negócios, do Concurso Escolas 

Empreendedoras, do Orçamento Participativo de Cascais, entre outras experiências. 

 

Dulce Alves (Mkt. & Ext. Relations Coord.|Academia de Música de Alcobaça) 

Academia de Música de Alcobaça – Cistermúsica, Gravíssimo! And how festivals communicate 

to niche audiences) 

Licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, trabalhou na área jurídica durante 

praticamente uma década para, depois de um período sabático por dois continentes tão 

díspares e surpreendentes como o africano e americano, regressar ás origens e abraçar um 

projeto de âmbito cultural. É coordenadora de marketing e relações externas da Academia de 

Música de Alcobaça desde 2015. Cada vez mais vê a cultura como reflexo de uma identidade, 

“arma para o civismo e instrumento para a felicidade”. 

 

Eduardo Jordão (Director | Festival Artes à Vila) 

Artes à Vila – Heritage, music and culture (2nd edition) 

Licenciado em Gestão de Empresas, completou ainda com distinção cursos como especialização 

profissional em Gestão de Organizações e Projetos Culturais pela Cultideias, Criatividade para 

Gestores pelo Iapmei, MBA Executivo em Marketing e Gestão de Eventos pela Escola Gestão e 

Negócios UAL, Gestão e Produção das Artes do espetáculo pelo ForumDança e inúmeras 

formações pela Fundação GDA. Após a colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian em 

Direção de Cena, realizou produção executiva de inúmeros eventos como Rhyme Book Sessions 

no Teatro do Bairro, RockInternacional SB no Paradise Garage, Canta o Galo Gordo no Teatro 

Aberto, Festival MIL, Festival Artes à Vila. Tem sido convidado como consultor artístico de algumas 

edições discográficas e editor de diversos discos. Colabora ativamente no management de 

artistas nacionais e internacionais em diversos estilos musicais, promovendo a música portuguesa. 

 

Florbela Borges (Managing Director | Multidados) 

How to give numbers and make a festival tangible? 

Formada em Gestão de Marketing, pelo IPAM, e especializou-se em compreender o consumidor, 

e em estudos de mercado. Empreendedora e especialista em estatística e research conta com 

20 anos de carreira nesta área e é desde então responsável de marketing de uma das principais 

empresas de estudos de mercado nacional. No seu percurso conta já com 15 anos de campo 

estatístico, nos maiores e melhores festivais e eventos nacionais, para recolha de avaliação de 

satisfação de visitantes e notoriedade das marcas associadas aos eventos. 
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Francisco Pereira (Founder & CEO | All Music Fests) 

All Music Fests – The dream of having festivals around the world on a platform 

Licenciado em Comunicação Social e Cultural na variante de Digital/Interativa pela Universidade 

Católica Portuguesa. Em 2012, tirou o Curso Intermédio de Indústria Musical, na Restart e mais 

recentemente, em 2018, entrou no Programa de Aceleração de Startups na Fábrica de Startups. 

Trabalhou a maior parte da sua vida profissional no MillenniumBCP mas esteve sempre ligado ao 

jornalismo e à música. Desde há mais de 10 anos que colabora com o site de música Altamont 

como jornalista, fotógrafo, editor, gestor de acreditações e DJ. Em 2014 decidiu fundar o All Music 

Fests, um site sobre festivais de música em todo o mundo. Todos os anos vai em média a 5 festivais, 

sendo 1 deles no estrangeiro. 

 

Inês Oliveira (Producer | Sou Quarteira) 

Sou Quarteira – The way to one more edition 

Designer com mais de 10 anos de experiência de carreira entre o Porto, Lisboa, Paris e Londres. 

Atualmente vive em Londres. Nos últimos anos, tem se focalizado em entender como marcas, 

sistemas e pessoas se comportam, ajudando empresas a identificar problemas e oportunidades 

de negócio. Oportunidades que resultaram em produtos e/ou serviços para algumas das 

organizações mais reputadas mundialmente, incluindo: Airbnb, Adidas, BBC, Barclays, Universal 

Records. 

 

Irina Grade (Head of Operations Lisbon | Glownet) 

Glownet – Cashless solutions for events 

É uma profissional de eventos e autoridade de eventos cashless. A sua experiência abrange mais 

de 100 projetos cashless, incluindo clientes como Sonar, Popload, Festival Kappa Futur, Monte 

Verde e Bons Sons. A sua experiência na indústria de eventos ao vivo (ex-gerente de operações 

do Festival Forte, entre outros) é qualificada pela compreensão do mundo real que a posiciona 

no topo de sua área. 

 

Isabel Solano (Head | Fever Originals) 

Fever – How to use data to create better events 

Iniciou a sua carreira na Amazon, onde conseguiu um caminho mais rápido e se tornou a mais 

jovem líder de equipa no mundo, gerenciando uma equipa de retalho em dois países: Itália e 

Espanha. Depois disso, juntou-se à Fever, onde lidera a equipa da Fever Originals: a unidade de 

negócios que cria experiências únicas com base em insights e dados em todas as diferentes 

cidades onde a Fever está presente. 
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Joana Gorgueira (Project Manager| Associação Salvador) 

Associação Salvador – How to improve the experience of people with reduced mobility at 

festivals? 

Gestora de Projeto da área das acessibilidades da Associação Salvador, é Mestre em Marketing 

e conta com experiência em empresas como REN e NOS nas áreas de responsabilidade social, 

eventos e marketing. Acredita que importa trabalharmos para um mundo diferente e questiona 

qual o caminho que deveremos fazer, enquanto sociedade, para realmente falarmos num 

Portugal Acessível a todos? Uma pessoa com mobilidade reduzida tem total liberdade para ir a 

um concerto, um festival, ou a uma simples festa? Estamos realmente preparados? 

Luís Monteiro (Director |A Palhinha de Massa) 

A Palhinha de Massa – Sustainable solutions for events and induction of new behaviors 

Empreendedor que desde cedo lidou com o ambiente e preocupações ambientais quando, a 

brincar na praia de Carcavelos, muitas vezes se via a tirar bocados de alcatrão que se colavam 

nos seus pés. Com uma sólida formação em gestão de empresas, atualmente dirige uma empresa 

vocacionada a apoiar empreendedores e investidores a impulsionarem os seus negócios e os seus 

investimentos. Projetos de cariz ambiental, sustentáveis e com impacto são outra das suas 

valências, liderando também o projeto A Palhinha de Massa, que ambiciona sensibilizar cada um 

de nós a alterar hábitos de consumo de plástico, uma palhinha de cada vez. 

 

Naomi Guerreiro (Producer | Sou Quarteira) 

Sou Quarteira – The way to one more edition 

Formada em Serviço Social; Depois de trabalhar em diversas áreas é na Produção que encontra 

a sua paixão. Atualmente preside a associação Beyond, criadora do Movimento Sou Quarteira, 

é manager do artista Dino D'Santiago e mais recentemente trabalha para a agência Polaca 

VerdeMusic onde é responsável pelo booking de artistas lusófonos para o circuito musical do norte 

da Europa.  

 

Paulo Fonseca (Legal Department Coord. | DECO) 

DECO – Consumer protection in the experience of a festival 

Coordenador do Departamento Jurídico e Económico da DECO. Ele representa, 

simultaneamente, os consumidores em diversos organismos consultivos de Reguladores e 

Autoridades, integrando, ainda diversos grupos de stakeholders a nível nacional e internacional. 

Tem representado a DECO e Portugal em diversos grupos consultivos a nível europeu nas áreas 

de Energia, Mercado Digital e Contratos. O seu trabalho encontra-se diretamente ligado aos 

Direitos dos Consumidores, com especial ênfase no mercado digital e serviços públicos essenciais. 

Colabora, ainda, como perito, com o Comité Económico e Social Europeu em diversos pareceres. 

Licenciou-se em Direito, pela Universidade de Lisboa em 2002, tendo também exercido, 

posteriormente advocacia. Colabora com a DECO desde 2006. 
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Ricardo Mexia (Public Health Doctor |INSA) 

Health at mass gatherings: regulations to be implemented 

Médico de saúde pública, médico epidemiologista. Tem objetivos de investigação nas áreas da 

saúde pública, epidemiologia. Especial interesse em saúde pública em reuniões de massa. 

Especialidades: saúde pública, consultoria, gestão de saúde, TI aplicada à saúde, GIS. 

 

 

 

Rodrigo Esteves (Marketing Director |PortInsurance) 

New insurance solutions for promoters and public that purchases tickets for events 

Licenciado em Gestão de Marketing e com mais de 20 anos de experiência em cargos de 

marketing em multinacionais de diversos setores e em áreas como gestão de marcas, ativação 

de marcas, gestão de patrocínios e experiência de clientes.  Destaca-se na ativação de marcas 

enquanto patrocinador principal, nomeadamente em grandes eventos desportivos como por 

exemplo a Volta a Portugal em bicicleta. Atualmente é diretor de marketing na Portinsurance, 

que é um especialista em soluções de proteção para particulares e empresas, de onde se 

destaca a capacidade de desenvolvimento de produtos adequados a diversos segmentos de 

mercado, como por exemplo os seguros de proteção associados à bilhética e as soluções de 

seguros para os organizadores de eventos e respetivos participantes. 

 

Rui Fernandes (CEO/Co-founder |BusUp) 

More mobility to the festival-goers 

Com mais de 10 anos de experiência na implementação de projetos de consultoria internacional 

nos setores de retalho, automóvel, logística e transporte, Rui Fernandes é um empresário de 

sucesso, CEO e especialista em desenvolvimento de negócios, operações e estratégia. Depois de 

concluir os seus estudos em Engenharia Industrial no Instituto Politécnico de Lisboa em 2002, e um 

Mestrado em Operações e Gestão de Plantas dois anos depois na Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), ganhou a sua experiência multinacional e internacional na INDRA onde 

trabalhou sete anos como Consultor de Logística e Negócios. Durante os seus dois anos de 

experiência na IESE Business School, adquirindo o seu Executive MBA, Rui iniciou a sua carreira 

empreendedora com o lançamento da Terras de Portugal (2011), tornando-se rapidamente o 

principal distribuidor de vinhos portugueses em Espanha e Andorra. Como CEO e co-fundador da 

BusUp, ele é responsável por projetar e executar estratégias de Corporate e Growth 

Management, em formar uma equipa de profissionais altamente motivados e em projetar e 

gerenciar as estruturas operacionais que transformarão a BusUp em líder mundial de mercado nos 

serviços de procura de autocarros de transporte a eventos. 

 

Vasco Durão (Director |Guitarras ao Alto) 

Guitarras ao Alto – Musical Expression in Alentejo and presentation of 2019 edition 
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Profissional do mundo da comunicação há 20 anos, de redator a estratega de comunicação, em 

2013 Vasco Durão mudou-se para o Alentejo (Estremoz) com a família. Melómano incurável, um 

dia imaginou que podia montar um espetáculo de música exclusivo e original no Alentejo. E assim 

nasceu o Guitarras ao Alto. 

 

 

 

SCIENTIFIC PRESENTATIONS 

 

SPEAKER 

Gonçalo Trindade (thesis, ISCTE-IUL, 2017) 

Leveraging brands at music festivals: NOS Alive sponsorship 

Mestre em Marketing pelo ISCTE com a publicação da sua tese na área de patrocínios em eventos 

musicais. Tem um grande interesse em música e na interação das marcas com os seus 

consumidores. Começa a sua carreira na EDP Comercial onde ajuda a gerir um serviço de saúde, 

sendo desafiado com o contínuo melhoramento e com o foco no cliente. 

 

Inês André (thesis, ESCS, 2017) 

The consumer experience at niche music festivals 

Costuma dizer que como é destra acaba sempre por dar mais azo ao lado direito do cérebro. As 

áreas da criatividade têm uma força gravítica própria a atuar sobre a Inês e esta limita-se a fazer 

um movimento de translação e rotação sobre elas. Como gosta de pôr quanto é no mínimo que 

faz, denotativa ou conotativamente percebem-se as suas referências no seu trabalho, sejam elas 

do heavy metal, do cinema, dos livros ou dos seus avós. 

 

João Costa (paper, FBAUL, 2018) 

Composite plastics in the circular economy: possibilities for festivals´ 

Licenciado e mestre em Design Industrial e de Produto pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, 

João Costa é atualmente assistente de Design de Produto e manager do FabLab na mesma 

faculdade. 

 

Rita Prates (thesis, FBAUL, 2018) 

The punk-rock effect: an archive of the role of music in the expression of design 

Estudou Arquitectura na Faculdade de Arquitetura no Instituto Superior Técnico de Lisboa, curso 

que interrompeu após a conclusão do segundo ano. Ingressou então em Design de 

Comunicação na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Tornou-se mestre em 

Práticas Tipográficas e Editoriais Contemporâneas pela mesma faculdade. 



TALKFEST’19 – INTERNATIONAL   MUSIC   FESTIVALS   FORUM    I    BIOS      
 

  19 
 

CONTACTS: TALKFEST@TALKFEST.EU / +351  21  79  04  720 

 

Rodrigo Ferreira (thesis, Universidade do Porto, 2018) 

Strategies for internationalization of music festivals 

Graduado em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) no Brasil, e Mestre em Marketing pela Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto (FEP), onde desenvolveu a tese sobre o tema Estratégias de 

Internacionalização dos Festivais de Música. Atualmente, trabalha como produtor de marketing 

na edição portuguesa do MIMO Festival. 

 

Tatiana Ribeiro (paper, ISCTE-IUL, 2018) 

Creating shared value in Rock in Rio business model – an evolution study 

Licenciou-se em 2013 pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) no curso de Artes 

e Humanidades. Concluiu o Mestrado em Gestão e Estudo da Cultura com especialização em 

Gestão Cultural, no ISCTE-IUL em 2015 com a dissertação O modelo de negócio do Rock in Rio: 

uma perspetiva exploratória. Tem vindo a desenvolver estudos relacionados com a criação de 

valor partilhado no festival de música Rock in Rio. Tatiana Dinis Ribeiro mantém ainda a sua 

ligação à Universidade de Lisboa, colaborando com o Centro de Estudos de Teatro da FLUL desde 

2017 até ao momento. 

 

 

WORKSHOPS 

 

THEME 

Rumos Serviços – Data protection: application of the new regulation and legal 

regime for entities associated with cultural activities 

 

Carlos Figueira 

Especialista em Processos de Negócio e Gestão e Proteção de Dados. Integra a Rumos desde a 

sua fundação, em 1992, estando desde então ligado às áreas de Gestão e Negócio, tendo, em 

2013, fundado a BPM Conference Portugal. 

 

João Leitão 

Consultor sénior em performance e proteção de dados, que iniciou o seu trajeto em TI no ano de 

1985. Durante o seu percurso profissional, teve oportunidade de passar por áreas 

complementares, ligadas a análise e desenvolvimento, bases de dados e gestão de 

infraestruturas.  Desde 1993, como formador, tem vindo a ministrar ações de formação e 

workshops nas áreas de bases de dados e de programação.  Regressou recentemente à Rumos, 
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para funções de Enterprise Architecture, integrando a equipa de Business Intelligence & Analytics 

da Rumos Serviços.  

 

 

 

See Tickets - How to sell out my events, shortly and all by myself (Arenal Sound – 

case study) 

 

Antoine Biehler 

Director Geral da See Tickets em Espanha e Portugal, uma das maiores empresas de ticketing do 

mundo que pertence ao grupo gaulês VIVENDI (Universal Music, Havas, Canal+, Gameloft, entre 

outras grandes empresas). Tem mais de 10 anos de experiência em entretenimento com base em 

música e ticketing. Os seus projetos de produção pessoais e profissionais, ao longo dos anos, têm-

no permitido trabalhar em vários mercados e países, adquirir uma experiência valiosa e colaborar 

com os melhores parceiros tecnológicos em gestão de eventos. Foi graças a esta experiência, 

que a capacidade de ajudar promotores e donos de festivais a venderem cada vez mais, com 

maior rapidez e eficácia a nível mundial e, ao mesmo tempo, proporcionar estratégias de controlo 

de acessos nos dias de evento e melhorar a experiência do público no ato de compra. 

 

 

SA365 - Music didn´t kill the data star! – The digital communication in music and 

festivals 

 

Margarida Pinto  

Chefe de Operações na agência SA365, contadora de histórias e obcecada por BI, atualmente 

mora no Porto, onde pensa e executo estratégias de marketing digital para marcas e corações 

de amigos. Curiosa eclético, com um talento natural para fazer perguntas, Margarida acredita 

que todos os campos do conhecimento estão conectados; o que ajuda a alcançar relações 

“matadoras” entre audiências, objetivos e marcas. Inovação e criatividade assumem um papel 

de liderança na sua vida. Quando não está a trabalhar, está a fechar os seus olhos em concertos 

ou a ouvir discos. 

 

Maria Manuel  

Account Manager e Ninja Producer na agência SA365, louca por tatuagens, orçamentos e 

música muito alta. Maria Manuel estudou cinema, fez mestrado em Gestão de Indústrias Criativas, 

trabalhou como produtora de festivais e teve a sua própria agência para narrativa de música 

transmedia. Adora o expressionismo alemão, filmes de Tarantino e Grindhouse. Não pode viver 

sem música e danço sempre que pode. Espera continuamente por um mundo com mais histórias. 
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Mariana Faria  

Account e Project Manager na SA365, acredita em transformar ideias mágicas em realidade. 

Estudou Gestão de Marketing, embora a sua experiência de trabalho tenha sido principalmente 

do lado do cliente, agora está a viver a parte mais entusiasmante da agência. É orientada para 

as pessoas, apaixonada pela resolução de problemas à medida que aprende e se foca na boa 

execução. Cozinhar enquanto ouve as suas playlists é a sua terapia. Fotografar pessoas e lugares 

é sua inspiração. 

 

 

WDB Management – How to sell my show and/or artist internationally? 

 

José Manso 

Formado em hotelaria, contacta pela primeira vez com o mundo da música eletrónica enquanto 

diretor de um grupo hoteleiro proprietário de vários hotéis, restaurantes e discotecas. Em 1990 

reconhece a tendência emergente na Europa que eventos privados têm de convidar DJs que 

tocam um género de música vindo dos EUA, a House Music, e dá início à sua experiência na área 

ao contratar DJs locais. Em fevereiro de 1994, quando se apercebe do volume de solicitações 

que recebe para contratar DJs produtores internacionais, José Manso cria a WDB Management. 

Na Suíça, é diretor do MAD Club entre 1996 e 2001 e assume o cargo de diretor artístico do Festival 

UNITY (que tem lugar durante a Street Parade de Zurique) em 1996, ’97 e ‘98. Mais tarde, José 

Manso, através da WDB Management, acaba por ser responsável pela passagem dos maiores 

DJs produtores de música eletrónica por Portugal, ao assumir a direção artística, produção e 

coprodução dos maiores clubes e eventos de música eletrónica em Portugal. A Celebrate Life 

Entertainment SARL é criada por José Manso em 2014 para responder a estas solicitações de 

produção e coprodução de eventos. A WDB Management entra no mercado brasileiro em 2007, 

através de uma parceria com um produtor local sedeado em Belo Horizonte, e desde 2013, José 

Manso e a WDB Management estão também presentes no novo mercado Asiático. 

 

 

EXTRA ACTIVITIES 

 

THEME 

“Refrão” (Exhibition) 

 

Hugo Adelino 

Estudou Optometria e Ciências da Visão na Universidade do Minho, contudo foca hoje em dia o 

seu tempo na área da fotografia. Esta, que começou por ser apenas um passatempo, depressa 



TALKFEST’19 – INTERNATIONAL   MUSIC   FESTIVALS   FORUM    I    BIOS      
 

  22 
 

CONTACTS: TALKFEST@TALKFEST.EU / +351  21  79  04  720 

ganha importância na sua vida a partir do momento em que se alia a uma outra sua paixão, a 

música. Sendo adepto e frequentador assíduo de concertos e festivais, começa a fotografá-los 

para várias publicações online a partir de 2012, tendo até à data tido o prazer de fotografar 

dezenas de festivais e centenas de concertos. Trabalha hoje em dia como fotógrafo freelancer e 

é colaborador permanente da Wav Magazine.  


