
 

 



 

 

Designação de projecto 

Brevemente - III Concurso Universitário de Design e Multimédia 

Entidades promotora 

CEC/AAC – Centro de Estudos Cinematográficos/Associação Académica de Coimbra 

 

Rua Padre António Vieira – Edifício AAC 1º Piso 

3000-315 Coimbra 

Fax – 239 823 505 Telf. – 239 410 408 

 

www.cecine.com — cec@academica.pt 

Parcerias Previstas 

Co-organização 

TV/AAC — Televisão Académica de Coimbra 

 

Apoios (previstos) 

FNAC, Junta de Freguesia da Sé Nova, Rádio Universidade de Coimbra, Jornal a Cabra, Revista 

C, Diário “As Beiras”, esecTV, Universidade de Coimbra, SIC Radical, Canal Superior, Hotel Ti-

voli, Alma Azul, Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Fundação da Juventude, Fun-

dação Calouste Gulbenkian, Queima das Fitas de Coimbra, Direcção Geral da Associação Aca-

démica de Coimbra, Reitoria da Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Informá-

tica da Universidade de Coimbra, Centro de Informática da Associação Académica de Coimbra 

Descrição do Historial do Bre-

vemente 

O concurso Brevemente surge como uma evolução das seis anteriores edições do concurso de 

curtas metragens “Até Breves” anteriormente promovido pela TV/AAC e das edições anterio-

res do “Brevemente”, aproximando-se das áreas do conhecimento que actuam na comunica-

ção visual, como o jornalismo, design e multimédia, cinema ou a fotografia. 

Este ciclo de palestras, formações e concursos será aberto a todos os estudantes em países de 

língua oficial portuguesa com o objectivo de estimular e premiar a criatividade no meio aca-

démico em Português. 

Finalidade Geral do Projecto 

Promoção da Universidade de Coimbra e as entidades proponentes como centros de excelên-

cia no estudo, promoção e formação de culturas visuais de forma a atrair novos estudantes pa-

ra a Universidade de Coimbra e novos colaboradores para as entidade proponentes; 

Promoção e divulgação de trabalhos universitários que intervenham na comunicação visual 

com origem nos países de expressão oficial portuguesa. 

Dinâmica Sócio-Territorial e 

Sectorial 

A implementação de um projecto sócio-cultural só faz sentido se o mesmo se revelar inovador 

no conceito ou nas práticas que visa alcançar. Ao analisar a dinâmica sócio-territorial chega-

mos à conclusão que não existe uma intervenção idêntica em todo o concelho.  

O Concelho de Coimbra integrado na sub-região do Baixo Mondego situa-se no litoral centro 

de Portugal e ocupa uma área de 316,83 Km², com uma densidade populacional de 429,60 

Habitantes por Km². Coimbra, cidade banhada pelo rio Mondego, é a sede do concelho subdi-

vidido em 31 freguesias, 13 das quais urbanas ou maioritariamente urbanas. 

A cidade, conhecida historicamente como a cidade dos estudantes, conta actualmente com 

135 314 habitantes no concelho, aos quais acresce a população flutuante constituída por cerca 

35 000 estudantes que integram os diversos estabelecimentos do ensino superior. Ao nível do 

número de habitantes residentes no concelho, os últimos anos têm sido marcados por uma 

queda demográfica de 7,48%.  

Ao nível do ganho médio mensal per capita o concelho possuía em 2006, um rendimento de 

899,40€ por habitante, ligeiramente acima dos restantes concelhos que integram a sub-região 

do Baixo Mondego, mas consideravelmente abaixo do ganho médio mensal auferido na Gran-

de Lisboa. Ao nível do poder de compra per capita no concelho de Coimbra este situava-se, 

em 2005, em 137,64, quando o concelho de Lisboa apresentava 216,04 da média nacional. A 

proporção de poder de compra em relação ao restante país, coloca o concelho de Coimbra 

com 1,83% em comparação com os 10,62% da capital portuguesa. A população activa da re-

gião centro é superior à média nacional, com uma Taxa de Desemprego de apenas 6,7% para 

um total nacional de 8,9% no que concerne ao 1º Trimestre de 2009. 

A localização geográfica e as excelentes vias de comunicação do concelho fazem com que o 

mesmo se encontre a distâncias similares das duas maiores urbes portuguesas (Lisboa e Por-

to), para além de o mesmo se encontrar estrategicamente situado no litoral centro, capaz de 

exercer uma força de atracção sobre os concelhos vizinhos da Figueira da Foz, Aveiro, Leiria, 



 

 

Marinha Grande e Pombal. A centralidade permite captar públicos vizinhos mas permite aci-

ma de tudo a afirmação de uma política cultural nacional com base na descentralização terri-

torial dos eventos e a sua realização fora dos dois grandes núcleos urbanos. 

A região centro está dotada de um número considerável de equipamentos culturais. Não exis-

tindo dados desagregados para o Concelho de Coimbra, ficam os dados no que concerne à re-

gião centro. Assim, encontramos 469 Bibliotecas, 187 Galerias de Arte e outros espaços de 

Exposições Temporárias, 69 Museus, Jardins Zoológicos, Botânicos e Aquários. No que con-

cerne aos hábitos de cultura, nomeadamente à frequência das diversas realizações, os dados 

referentes a 2007 apontam para a visita de 898 517 pessoas a museus, jardins zoológicos, bo-

tânicos e aquários, 1 082 686 de visitas às galerias de arte e outros espaços de exposições 

temporárias, 1 683 000 espectadores de espectáculos ao vivo e 2 022 000 espectadores de ci-

nema. Nos dados desagregados referentes ao ano de 2006, o consumo cultural por habitante 

no concelho de Coimbra fica assim em 0,6 no que diz respeito aos Visitantes de museus, jar-

dins zoológicos, botânicos e aquários, 0,6 no que diz respeito a espectadores de espectáculos 

ao vivo, e 0,9 no que diz respeito a visitantes de galerias de arte e outros espaços de exposi-

ções temporárias. 

Ao nível do sector das artes plásticas a cidade de Coimbra, apesar de estar dotada de várias 

associações culturais dedicadas ao cinema, fotografia e artes plásticas, mas com raras excep-

ções que identificamos, não possuí uma regularidade de programação de palestras, formações 

ou exposições nesta temática, como não possui, qualquer actividade regular, de serviço educa-

tivo que se desenvolva o contexto das artes visuais nas escolas, ou entidades que promovam a 

formação em cinema, audiovisuais e multimédia. Anualmente realizam-se os Ciclos de Con-

versas de Design e Multimédia, e os Encontros de Comunicação e Design e Multimédia. 

Este enquadramento com o contexto das políticas e práticas culturais que se realizam no con-

celho é de extrema importância, pois ajuda à planificação e idealização de actividades que 

alarguem o espectro daquelas que estão a ser desenvolvidas por outros agentes culturais. 

Enquadramento Político Geral 

É cada vez mais aceite que a Cultura e as Indústrias Culturais representam uma grande pro-

porção do produto Interno Bruto dos países europeus. Estudos recentes dizem que a mesma 

abarca cerca de 2,6%1. Num contexto de crise como o que vivemos, os estímulos à economia 

não se podem fazer só pelos investimentos em infra-estruturas. Têm que passar igualmente 

pela estabilidade da produção cultural e dos agentes que diariamente aí trabalham, sob pena 

de colocar em risco uma grande percentagem da população portuguesa. A cultura é um factor 

de integração e de desenvolvimento social, criando laços de identidade nacional, que não pode 

ficar à margem dos orçamentos estatais e das condicionantes políticas do momento. 

Ao nível local, a Câmara Municipal de Coimbra tem realizado um investimento na cultura que 

não reflecte uma política de programação cultural estável. Com um investimento que se situa-

va na casa dos 30 000 milhares de Euros nos anos de 2002 e 2003, aquando da realização de 

Coimbra Capital Nacional da Cultura, passamos para um total de despesas, em 2006, de 9 373 

milhares de Euros, e em 2007 de 11 036 milhares de Euros.  

A cidade caracteriza-se, ao nível de política cultural, por uma actividade cultural intensa que 

não é só promovida pela edilidade municipal, mas que resulta do dinamismo da Universidade 

de Coimbra, da Fundação Bissaya Barreto, e de um conjunto de outras instituições sócio-

culturais. 

Este dinamismo cultural da cidade pode e deve ser aproveitado para incremento das 1desloca-

ções turísticas e excursionistas através de eventos que se diferenciem dos existentes no territó-

rio que a rodeia. Coimbra possuía em 2007 uma capacidade de alojamento com 2 261 camas 

em unidades hoteleiras, que registam uma média de estadia de um dia e meio, com uma ocu-

pação de 43,10%, sendo que desta ocupação 53% é de população estrangeira. Estes números 

são exemplificativos que ainda existe um substancial mercado para atrair públicos nacionais, 

através de eventos culturais relevantes que não passem pela promoção pura dos bens patrimo-

niais. 

A finalidade do projecto de promover e reforçar o acesso à cultura do design gráfico, promo-

vendo a sua divulgação, e os elementos para à sua comparação e compreensão, está perfeita-

mente integrada com as necessidades que o território tem hoje de se afirmar pela diferença e 

pelos eventos originais, como o constituído por este projecto. A situação privilegiada de Co-

imbra, detentora de um capital simbólico proporcionado pelo epíteto “Cidade do Conheci-

mento”, é essencial para o desabrochar do projecto, na perspectiva de um estudo científico 

sobre o design gráfico nacional, o seu estudo e a sua divulgação, podendo estreitar-se laços 

com os cursos de ciências sociais e artísticos ministrados na Faculdade de Letras da Universi-

dade de Coimbra e os cursos artísticos como design e multimédia e arquitetura ministrados na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

Como referido anteriormente, a existência de uma mostra de cinema de língua portuguesa é 

um valor acrescentado a este projecto, sendo necessário estudar a realização de uma parceria 



 

 

para que a programação possa diversificar e complementar-se. Desta forma poderá afirmar-se 

a cidade como o palco nacional privilegiado com dois eventos de temática complementar com 

base na expressão portuguesa no cinema. O público terá acesso no Mostralíngua e nos Bre-

vemente — Concurso Universitário de Design e Multimédia, a um pouco de toda a produção 

realizada de expressão portuguesa, o que constitui uma mais-valia para estimular o consumo 

da nossa cinematografia. 

Origem e Antecedentes do 

Projecto 

As seis edições do concurso “Até Breves” originalmente co-organizado entre o Centro de Es-

tudos Cinematográficos e a Televisão Académica de Coimbra ajudaram a promover a Univer-

sidade de Coimbra como um polo de criatividade na sétima arte nacional entre as comunida-

des universitárias. As entidades proponentes redefiniram o projecto de forma a dar maior visi-

bilidade a novas áreas emergentes na comunicação visual. 

Públicos-Alvo 

Este projecto visa contrariar o Efeito de Mateo segundo o qual, os principais utilizadores dos 

serviços culturais, são aqueles segmentos da população de maior nível económico e cultural. 

O investimento neste projecto é fundamental como forma de propiciar o acesso à cultura ci-

nematográfica ao maior número de públicos-alvo possíveis, considerando a escassez local de 

programação, mas igualmente o deficitário acesso das classes mais baixas da comunidade. 

A abrangência do projecto com as suas múltiplas actividades faz com que os seus públicos-

alvo sejam dos mais variados. Assim, a nível etário poder-se-á dizer que o projecto vai dos 4 

aos 100 anos, porque existe a preocupação de envolver cada uma das faixas etárias intermé-

dias nas diversas actividades. 

Ao nível das classes sociais é um projecto multifacetado porque se destina a todas elas. Desde 

a classe Alta (A) à classe Baixa (D), devido à acessibilidade da linguagem, das características 

e conteúdos das diferentes actividades, a utilização da língua portuguesa, é desde logo factor 

apelativo. Importa referir que ao nível económico as possibilidades dos conimbricenses ad-

vêm-lhe sobretudo de “serviços públicos”. Coimbra é uma cidade de serviços, e para colmatar 

a falta de indústria, temos a dinamização que a comunidade estudantil fomenta no ramo imo-

biliário, de comércio e serviços, restauração e hotelaria. Esta injecção de capital permite que a 

cidade apresente um desejável poder de compra. 

Um projecto desta natureza atrai desde logo a população cinéfila, bem como estudantes do en-

sino secundário e superior nas áreas de estudos artísticos e audiovisual. No entanto, a popula-

ção é superior a esse público-alvo específico e encontra-se distribuída pelas seguintes faixas 

etárias: 0-14 ano 13,56%, 15-24 anos 10,04%, 25-64 anos 57,94% e maiores de 65 anos 

18,47%, e o projecto encontra-se por via da sua programação adequado para estes escalões. 

Do estudo sócio-demográfico efectuado à população coimbrã, conclui-se que o público-alvo 

maioritário é enquadrável nas faixas etárias dos 25-64 anos e a 15-24 anos. Salientando uma 

vez mais que não estão contabilizados nos presentes dados demográficos a população flutuan-

te estudantil do ensino superior, o que leva a crer que a faixa etária 15-34 tenha uma consti-

tuição um pouco superior. 

Curriculum da Entidade Pro-

ponente 

O Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra tornou-se in-

dependente no ano de 1958 como resultado de uma “orientação geral de alargamento e conso-

lidação das actividades culturais”. Constitui-se, assim, aquela que é hoje a mais antiga secção 

cultural da Associação Académica de Coimbra. Existem dados que confirmam a existência de 

um pelouro de cinema junto da Direcção Geral da Associação Académica de Coimbra corria o 

ano de 1948.  

O Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra iniciou a sua 

actividade com um Ciclo Universitário de Cinema e teve, ao longo dos anos, como objectivos 

proporcionar e incentivar uma abordagem dos estudantes ao mundo cinematográfico. Não se 

quis criar um centro de vasta produção fílmica mas sim uma Escola Cinematográfica onde sa-

ber argumentar, planificar, realizar, produzir, constituem as preocupações principais.  

A importância do Centro na formação cinematográfica estudantil e a sua consequente reper-

cussão no próprio cinema nacional são, hoje, corroboradas por algumas figuras de relevo na 

produção fílmica nacional e que foram membros desta secção. De referir, entre outros, Antó-

nio-Pedro Vasconcelos, João Mário Grilo, Alfredo Tropa e Luís de Pina.  

Até 1983 realizou seis edições do Concurso Internacional do Filme Amador de Coimbra, altu-

ra em que foi interrompido por razões financeiras, e por pressões da Federação Portuguesa de 

Cinema e Audiovisuais, resultado da então difícil conjuntura nacional. Em 1988 realizou-se 

pela primeira vez a Mostra de Cinema Português, criada a partir do curso de Caminhos do Ci-

nema Português da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e com o objectivo de ser 

complementar ao curso.  



 

 

Esta mostra refundou-se em 1997, passando desde então a ser um Concurso. Com a realização 

da IV Edição dos Caminhos do Cinema Português iniciou-se o percurso até aos dias de hoje. 

Ao longo das várias edições, foram introduzidas novas actividades para além da secção dos 

filmes a concurso, como a mostra de filmes europeus – Caminhos do Cinema Europeu – cada 

ano dedicados a um país diferente; a secção “filmes das escolas”, inicialmente intitulados 

“Contracorrente”, actualmente “Ensaios Visuais”, em que são exibidos trabalhos de alunos 

que frequentam escolas voltadas para os audiovisuais; os “Caminhos Juniores”, a Feira do Li-

vro e do Filme Portugueses, entre outras.  

O Centro de Estudos Cinematográficos organizou em 2008 a XV edição do Concurso. Ao 

longo da sua já longa história, a discussão e a promoção do cinema sempre estiveram patentes 

na sua acção, não descurando os ciclos, os colóquios e os debates sobre os mais diversos te-

mas.  

O Centro organizou a nível nacional o Concurso Europeu de Argumento para Curtas-

Metragens Nisi Masa – Europe I, II e III, que decorreu entre Abril e Junho de 2002, Abril e 

Setembro de 2003 e Abril e Outubro de 2004 respectivamente.  

Para além do Concurso propriamente dito, o Centro de Estudos Cinematográficos realiza com 

a colaboração dos sócios vários ciclos de cinema ao longo do ano, virados para as mais diver-

sas temáticas.  

Dos contactos desenvolvidos, em grande parte devido ao Concurso, esteve como entidade 

convidada na 10ème. Semaine de Cinéma du Monde de Langue Portugaise, que decorreu en-

tre 16 e 23 Outubro de 2007, na Universidade de Nantes (França) como co-responsável pela 

programação na vertente do cinema português.  

É ainda de realçar que a direcção do Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Aca-

démica é exclusivamente constituída por estudantes da Universidade de Coimbra. Jovens de 

diferentes áreas de  

formação, reunidos por um factor comum, o Cinema Nacional, que muitas vezes abdicam dos 

seus cursos  

e futuro profissional em prol da projecção do cinema português.  

O Centro de Estudos Cinematográficos procura promover a sétima arte tanto na Associação 

Académica de Coimbra como na cidade de Coimbra. A divulgação e estudo dos clássicos, 

bem como de autores e filmografias marginais são algumas das actividades a que se dedica.  

Além de Cineclube Universitário, o Centro de Estudos Cinematográficos tem ainda uma com-

ponente técnica, que visa fazer a cobertura em formato digital de alguns dos eventos mais im-

portantes da Associação e da vida universitária em geral. Registando estes momentos para a 

posteridade ficando desta maneira registados para a história futura da Academia, da Universi-

dade e da  

cidade de Coimbra.  

A criação do Cineclube Universitário mostrou-se de extrema importância para o desenvolvi-

mento do movimento cineclubista nacional uma vez que somos dos primeiros Cineclubes em 

Portugal e que até nos períodos mais conturbados da história nacional continuamos a nossa 

actividade ininterruptamente.  

Aliado a este desenvolvimento está sem dúvida o movimento de luta estudantil contra o Esta-

do Novo,  

que para além das formas de intervenção a que nos habituou, serviu-se também desta estrutura 

para tentar alcançar as suas reivindicações.  

Já na década de 90, o Centro de Estudos Cinematográficos como parte integrante da Associa-

ção  

Académica de Coimbra, fez a cobertura documental de vários protestos estudantis decorrentes 

da luta contra as propinas.  

Uma década volvida, o Centro de Estudos Cinematográficos alargou a sua actividade docu-

mental, passando também a registar eventos tais como a Queima das Fitas e a Festa das Latas, 

para além de, como é óbvio, o nosso Concurso. Nesta perspectiva passamos também a efectu-

ar trabalhos de montagem, edição, a pedido de várias entidades, alunos universitários e sócios 

da nossa secção, entre outros.  

Todo o desenvolvimento do Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica 

de Coimbra só foi possível através do afinco de todos os que por aqui passaram ao longo dos 

anos e que por vezes num esforço sobre humano tudo fizeram para levar a cabo os objectivos 

deste Cineclube Universitário divulgando e promovendo a 7ª Arte. 

Curriculum da Entidade Co-

Organizadora 

A tvAAC é uma Secção Cultural da Associação Académica de Coimbra, um canal de televi-

são para estudantes, feito por estudantes. 



 

 

Esta era já uma ideia antiga dentro da AAC e ao longo dos anos foram-se realizando várias 

experiências neste sentido, quer por parte de algumas Secções Culturais, em 1997 e 98, quer 

por um grupo informal de sócios, a partir de 2001. Em Dezembro de 2003, a tvAAC consti-

tuiu-se como pró-Secção da AAC e a 12 de Janeiro de 2005, passou a ser considerada Secção 

Cultural da AAC. 

Embora com algumas limitações técnicas, financeiras e logísticas, a Secção tem realizado vá-

rias iniciativas no âmbito televisivo e audiovisual, tendo experimentado várias formas e for-

matos, verificando que pode actuar de maneira diversificada nos audiovisuais. Destas iniciati-

vas: destacamos os workshops e acções de formação (abordando temas como a linguagem au-

diovisual, a edição não-linear, o jornalismo televisivo e a realização multi-câmara), a produ-

ção de vídeos sobre temas relativos à academia e a realização de diversos debates televisivos. 

A par das várias iniciativas, a tvAAC tem levado a cabo um trabalho no sentido da consolida-

ção formal, da estruturação orgânica, dos contactos institUniversidade de Coimbraionais, da 

pesquisa técnica, da divulgação, etc. Destacamos a criação dos diferentes departamentos, ten-

do em conta as necessidades de funcionamento da TV enquanto produtora/difusora de conte-

údos: Técnica, Informação, Programação, Produção e Administração. 

A tvAAC tem como principais objectivos: 

— Difundir a informação relativa à academia e à realidade local, regional, nacional e interna-

cional que entenda relevante, com especial relevo para a divulgação e promoção da produção 

científica, cultural e desportiva da Academia de Coimbra, no respeito pelos preceitos jornalís-

ticos; 

— Divulgação e análise da arte audiovisual; 

— Formação dos sócios no domínio da arte e técnica audiovisual; 

— Produção de audiovisuais de índole didáctica. 

A exemplo de outras secções da Casa, tem lançado inúmeros profissionais de valor em cada 

uma das suas áreas de trabalho, a tvAAC pretende, acima de tudo,  ser uma escola prática de 

televisão, preparando estudantes de diversas áreas para um futuro profissional mais exigente 

em relação às novas tecnologias e que valorizará cada vez mais conhecimentos de produção 

de audiovisuais. 

Estratégia de Promoção e Di-

vulgação 

O evento desenvolve-se de forma concentrada entre o período de  dias 3 a 24 de Abril de 2013. 

Sendo no entanto que o projecto Brevemente se inicia antes com a sua fase de produção, com a 

chamada de trabalhos a concurso a divulgar de forma nacional, com os prazos para a recepção de 

inscrições de trabalhos para a actividade constituída para o concurso. 

A promoção do concurso além de apostar na edição de material estacionário (cartazes, postais e o 

sítio de internet), será ainda reforçada a aposta na divulgação através de uma fase prévia em que 

se realizarão sessões itinerantes de exibição dos trabalhos vencedores da edição anterior, percor-

rendo auditórios da FNAC escolas e conferências dentro desta temática em diferentes pontos do 

país, onde se aproveitará para divulgar o tema e o prazo de entrega.  

Planificação/Calendarização da 

Produção do Projecto e Activi-

dades 

O evento desenvolve-se de forma concentrada entre os dias 3 e 24 de Abril de 2013. Sendo no 

entanto que o projecto “Brevemente — Concurso Universitário de Design e Multimédia” se 

inicia antes com a sua fase de produção, com o call for entries a divulgar de forma nacional e 

nos restantes países de Língua Oficial Portuguesa, com os prazos para a recepção de inscri-

ções de trabalhos para a concurso. 

Recursos Humanos 

Para a concretização do presente projecto serão necessários ao nível dos recursos humanos 18 

Pessoas, organizadas num organigrama reticular. Serão necessários um coordenadores para a 

logística, comunicação com a imprensa, alimentação, alojamento, comunicação visual, trans-

portes e relações públicas. 

Recursos Infra-estruturais, 

Materiais e Técnicos 

Para o período de produção, a utilização da sede da associação, completamente equipada e do-

tada de um espaço de recepção, de escritório e de sala de reuniões, será suficiente para o de-

senrolar do projecto. A sede encontra-se igualmente equipada com todas as facilidades de te-

lecomunicações essenciais, assim como com computadores e impressoras. Os custos de estru-

tura, consumíveis e do funcionamento da sede da organização encontram-se referenciados no 

orçamento do projecto. 

Ao nível dos recursos financeiros necessários os mesmos encontram-se descriminados na ru-

brica “Orçamento e Montagem Financeira”. 



 

 

Comunicação e Marketing 

A estratégia de comunicação e marketing para o projecto “Brevemente — Concurso Universi-

tário de Design e Multimédia” passa por uma linha concertada de acções comunicativas, quer 

directas, quer indirectas. Na estratégia de comunicação indirecta é de destacar a aposta na Im-

prensa, nomeadamente, uma aposta forte nas parcerias com jornais locais e nacionais, ao nível 

da permuta de publicidade, mas especialmente dirigida para a cobertura editorial. Serão 

igualmente efectuadas campanhas dirigidas à imprensa especializada.  

Apostar-se-á igualmente na intenção de chegar ao grande público, por via das revistas de 

grande consumo, tendo em conta critérios não exclusivamente qualitativos mas também quan-

titativos. A colocação de encartes nos jornais locais com a programação do Concurso é uma 

mais-valia que permite aos leitores tomar conhecimento do evento assim como guardar um 

guia das sessões e actividades a realizar. 

Ao nível da comunicação indirecta é necessário ainda estabelecer parceria de divulgação com 

as Rádios Locais, como por exemplo a MEGA FM e na Rádio Universidade de Coimbra, para 

a realização de reportagens de profundidade e passatempos para os ouvintes. A organização 

está consciente que estas estações de Rádio com públicos-alvo e representatividade diferentes 

conseguem alcançar a região centro. Pretende também avançar-se para laços mais estreitos, e 

não só a cobertura noticiosa, com rádios nacionais como a TSF, RFM, Antena 1 e Antena 3. 

Por último, no que concerne à comunicação indirecta, e mantendo presentes as dificuldades de 

compra de espaços publicitários nas diversas televisões comerciais em Portugal, entende a or-

ganização ser muito mais coerente a orientação dos seus esforços para a participação em pro-

gramas de variedades e agendas culturais, não descurando o poder da cobertura do Concurso 

em espaços noticiosos. A realização de um spot vídeo de 10’’ a ser transmitido ao abrigo dos 

descontos propiciados pela Publicidade Institucional é uma das apostas deste evento. Uma 

forma de comunicação a realizar é a aposta na colaboração com a ESEC TV, no programa 

“Universidades”, espaço de magazine cultural que mantêm na RTP2, assim como o estreitar 

de relações e a realização de parcerias com os canais da rede Cabo, como por exemplo a SIC 

Radical e a SIC Notícias, canais que são grandemente representativos do público-alvo do 

evento. 

No que concerne à comunicação directa, será utilizado o portal www.brevemente.org como 

forma de divulgar tudo sobre o Concurso. A utilização da comunicação directa é hoje uma 

forma privilegiada de comunicação entre o evento e os seus diferentes públicos-alvo, pois não 

necessita de um intermediário e a informação que é disponibilizada surge directamente da or-

ganização sem qualquer interferência ou incorrecção. Com a globalização e o abolir das fron-

teiras, entende-se que a página na internet é um meio privilegiado de chegar mais além, atin-

gindo comunidades territorialmente afastadas, sendo este efeito ampliado pela construção do 

portal em Português e Inglês.  

Outro instrumento que deverá estar associado ao portal é a possibilidade de subscrever a 

Newsletter do evento que, de forma periódica, deverá ser enviada a todos os subscritores com 

as actualizações da página, informações de inscrição de trabalhos, de inscrição em workshops, 

regulamentos, eventuais alterações de programação e as últimas notícias. 

Outra forma de comunicação e marketing a empreender passa pelas Câmaras Municipais, pe-

los Cineclubes e Estabelecimentos de Ensino, com a distribuição de muppies (176cm x 120 

cm), cartazes A1 (70 cm x 50cm) e cartazes A4 (21cm x 29,7cm) por estas instituições, para 

afixação nas suas sedes em painéis informativos, outdoors e equipamentos culturais que têm a 

seu cargo.  

A divulgação do evento passa ainda pela utilização dos folhetos, numa primeira fase, com a 

divulgação genérica do Concurso, regulamentos, datas e descrição do evento, e numa segunda 

fase com o programa oficial, actividades paralelas e júris. Esta informação está programada 

para ser enviada a nível nacional para produtores, escolas, associações do sector, organismos 

públicos e eventuais apoiantes. A divulgação do Concurso passa também pelo envio de cerca 

de cinco mil convites, utilizando para o efeito os contactos da organização, assim como a lista 

protocolar das entidades apoiantes associadas, como a Reitoria da Universidade de Coimbra, a 

Câmara Municipal de Coimbra e a Direcção Regional da Cultura do Centro. 

Como corolário de todo o Concurso e uma eficaz forma de comunicação, a organização do 

Concurso edita igualmente o Catálogo do evento em Português e Inglês. Este catálogo contém 

toda a informação sobre a presente edição do evento, tal como os trabalhos participantes e a 

informação técnica e detalhada sobre estes.  

A estratégia de comunicação e marketing passa igualmente pela participação em outros even-

tos similares realizados a nível nacional e internacional. Isto permitirá a organização de con-

tactos e o estabelecimento de parcerias, contribuindo para a divulgação da marca, mas igual-

mente para a formação da organização no que concerne a produção cinematográfica nacional. 

 

 



 

 

Materiais a Produzir 

Para a divulgação do Concurso serão produzidos nas diferentes fases 1 000 cartazes, 500 

muppies, 20 000 folhetos, 1 000 pendões, 10 000 desdobráveis/encartes, 2 500 Postais, 5 000 

Convites e 500 catálogos. Outros materiais a realizar para a divulgação geral serão as 10 fai-

xas para passagens superiores e 2 telas para cobertura de edifícios, assim como 10 Pop Up’s 

para disposição nos principais pontos de passagem na cidade. 

É igualmente necessário ter presente as necessidade de construção e manutenção da página na 

internet do Concurso, que deverá estar adaptada à linha gráfica escolhida para presente edi-

ção, assim como a concepção de todos os materiais a utilizar na comunicação através da pági-

na da internet, por via das Newsletter ou em suporte de papel. Para além disso é necessário 

conceber o Spot vídeo e rádio, assim como o Dossier de Imprensa do evento.  

A anterior edição do “Brevemente” trouxe trabalhos provenientes não só de todo o país como 

também de vários países de língua oficial portuguesa. Foram ultrapassados os objectivos da 

edição passada no quesito de participações. Com esta nova edição esperamos ter mais partici-

pantes e simultaneamente divulgar novos valores no design e multimédia em Português. 

Com a aposta clara numa divulgação mais ampla e mais abrangente, conta-se poder envolver 

mais estudantes, o que tendencialmente irá conduzir ao aumento de qualidade dos premiados. 

Métodos para Avaliação dos 

Resultados do Projecto 

Os métodos de avaliação do projecto devem ser construídos para que o Efeito de Halo, ou se-

ja, a avaliação de um item possa interferir no julgamento sobre outros factores, contaminando 

o resultado geral, seja minimizado. A simpatia ou antipatia que os avaliadores têm à partida 

pela cultura cinematográfica que está a ser avaliada deve ser considerada nos indicadores de 

avaliação. 

Os métodos de avaliação do projecto no geral são definidos pela superação dos objectivos ge-

rais propostos e em cada actividade, por exemplo, no que concerne ao número de espectado-

res e ao número de inscrições nas diversas actividades.  

Outro método de avaliação proposto é por via da realização de clipping e da elaboração de um 

Dossier de Imprensa, avaliar o impacto do projecto pela quantidade e qualidade de notícias 

que o evento conseguiu na imprensa. A noticiabilidade do evento é demonstrativa do seu va-

lor social e da sua importância, pelo que quanto maior for o número e dimensão das notícias 

maior será o êxito do projecto em termos comunicativos. 

A organização elaborará igualmente um relatório de contas, exigido pelos apoios institucio-

nais públicos, que será um método de avaliação do projecto na medida em que a execução or-

çamental, indicando os desvios do orçamento realizado em relação ao orçamento previsto, os 

motivos dos desvios são um indicador de sucesso ou insucesso do planeamento. 

A quantidade de parcerias estabelecidas e o seu impacto sobre o orçamento do projecto são 

outro indicador e método de avaliação do projecto. As parcerias são a forma de minimizar os 

custos das actividades e o seu número e qualidade é um pressuposto a avaliar. 

No que concerne a avaliação do evento em si, pela sua temática, a organização propõe-se 

igualmente à realização de um inquérito sobre o que as pessoas acham do cinema português, 

com a possibilidade de inclusão de sugestões, recomendações ou reclamações sobre o evento 

como um todo. Este será um inquérito a ser distribuído no decorrer do Concurso em todas as 

sessões do Concurso, bem como no fim de cada actividade paralela. 

O objectivo é o de no final do Concurso possuir uma visão mais próxima e consolidada das 

expectativas criadas perante o público, procedendo a uma avaliação quantitativa e qualitativa 

das diversas actividades. Esta avalização poderá igualmente ser utilizada no decurso do Con-

curso para adaptações pontuais que o público refira como essenciais e que se revelem passí-

veis de introdução imediata. O cruzamento de todos os dados recolhidos permitirá ficar na 

posse de excelente informação no que diz respeito:  

-Ao público que frequenta as diversas actividades. 

-As actividades com retorno positivos, ou seja, aquelas em que existiu uma maior adesão, 

através dos indicadores que são os objectivos gerais e os específicos a que nos propusemos 

desde logo na elaboração do projecto. 

-Ao grau de satisfação dos públicos com o evento. 

Esperamos receber cerca de 75 trabalhos, dos quais 30% provenientes de escolas secundárias 

e 20% de associações culturais de estudantes naturais de países de língua oficial portuguesa. 

Na gala final esperamos ter a presença de todos os vencedores bem como 75% dos participan-

tes entre outros estudantes, professores, entidades públicas, patrocinadores, associações cultu-

rais e profissionais da área de design e multimédia. 

 

 



 

 

Programa & Objectivos.  

Os trabalhos galardoados serão exibidos ao público e os respectivos prémios serão entregues 

numa sessão específica no dia 24 de Abril de 2013. Na constituição do Júri deste concurso 

propões que este seja constituído por cinco elementos de reconhecido mérito e destaque na 

área da comunicação visual, sendo presidido por um elemento da pró-reitoria para a Comuni-

cação e Cultura da Universidade de Coimbra. 

Pretende-se estimular o trabalho em variadas técnicas, formatos e temáticas, de modo a abranger 

um maior público-alvo de criadores. Por isso, existirão diferentes categorias a concurso consoante 

os diferentes objectivos, que o júri ira avaliar;. 

 

Livre 

Para dar espaço à imaginação de cada um, esta é uma categoria de temática livre. 

Podem candidatar-se todas as obras generalistas. 

Social 

A produção de conteúdos de informação e mobilização sobre os problemas sociais. Da acessi-

bilidade aos espaços-públicos até às dificuldades e problemas de estudar no Ensino Superior 

no contexto actual, existe um leque alargado de temas que poderão concorrer a esta categoria. 

Esta categoria premiará os trabalhos mais adequados a este contexto.. 

Movimento 

O design gráfico é uma área transversal a todos os suportes comunicativos sejam estes cinéti-

cos ou estacionários. Explorando as composições visuais, propomos esta categoria à qual po-

derão concorrer trabalhos multimédia que sejam realizados. 

Prémio XV Semana Cultural 

da Universidade de Coimbra 

O trabalho de qualquer categoria que melhor reflectir o tema da XV Semana Cultural da Uni-

versidade de Coimbra “Ser de água” será distinguido com este prémio. 

Calendarização provisória  

Janeiro 2013 — Elaboração de Identidade do Evento e Pré-Produção do evento 

Janeiro a Março — Extensões do Concurso com exibição dos trabalhos vencedores. 

Até 1de Março — Divulgação de Júri 

Até 31 de Março — Recepção de trabalhos; 

3 Abril — Palestra 

10 Abril — Palestra 

Até dia 14 de Abril — Decisão do júri; 

17 Abril — Palestra 

24 de Abril — Palestra e Sessão de atribuição de prémios e exibição dos trabalhos vencedores a 

realizar no Museu da Ciência, às 16h00; 

Modelo de Organização para o 

Evento 

O Centro de Estudos Cinematográficos/AAC tem por base o valor da participação voluntária 

dos seus sócios no desenvolvimento das diversas actividades, pelo que todo o trabalho desen-

volvido em prole do projecto será fruto de trabalho de voluntariado, somente sujeito a gratifi-

cações no que concerne as despesas de alimentação e transportes. A coordenação de cada rede 

será remunerada e estará a cargo de uma pessoa que foi fruto de um processo de selecção e 

que apresenta sólidos conhecimentos no desenvolvimento da actividade de que fica encarre-

gada. 

A par desta organização voluntária existirá um serviço de Secretariado Administrativo, asse-

gurado por uma pessoa contratada e que assegurará a interligação enquanto estrutura perma-

nente, em conjunto com os coordenadores de actividade. 

A orientação da organização para a tarefa visa que exista uma estrutura operativa com uma fi-

nalidade na execução de objectivos específicos em cada actividade, que se enquadra com o 

organigrama reticular proposto, criando-se estruturas temporárias consoante a fase de desen-

volvimento em que cada actividade se encontre, com funções tipificadas e que vão ser alvo de 

formação antecipada conforme previsto nos objectivos internos do projecto.  

A nível externo a organização terá que trabalhar com modelos hierarquizados, no que concer-

ne a alguns espaços onde as actividades irão decorrer, nomeadamente no Museu da Ciência, 

pelo que existirá um coordenador interno, que fará a articulação entre a organização e estas 

estruturas hierarquizadas. 

 

 

 



 

 

Parcerias do Projecto 

As parcerias nos projectos culturais são essenciais à sua concretização e ao seu sucesso. Uma 

das apostas da organização passa por estabelecer parcerias com a imprensa no que concerne à 

divulgação não editorial do festival. A escolha de pelo menos um jornal e rádio local, e de pe-

lo menos um jornal e rádio de carácter nacional, permitem à partida a minimização dos custos 

com publicidade e divulgação. Ao nível local, o Diário As Beiras, o Diário de Coimbra e a 

MegaFM Coimbra e a Rádio Clube do Centro constituem-se como parceiros estratégicos para 

este projecto. A nível nacional a aposta passa por realizar uma parceria com o Jornal de Notí-

cias e Público, a par da Rádio Comercial e RFM. Os órgãos de comunicação social com os 

quais este projecto pretende estabelecer parcerias representam os diferentes públicos-alvo do 

projecto. 

Todas as parcerias têm por base contribuir para aumentar a notoriedade dos parceiros envol-

vidos, pela sua participação num festival que se afirma pela qualidade no campo das activida-

des culturais existentes. Tendo por base esta premissa as parcerias terão contrapartidas em 

publicidade em toda a linha gráfica do festival, assim como no Catálogo e no início das ses-

sões com spot vídeo.  

 


