
“In.Vista”

           Briefing de Produção

APRESENTAÇÃO  
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Programa de TV 

Documentário InformaEvo baseado nas oportunidades reais de 
investimento e empreendedorismo locais, estabelecendo o 
compromisso entre o ato de informar e inspirar as audiências - 
explorando novas regiões de Portugal.

Visamos inspirar o público a implementar os seus sonhos e a 
acreditar nos negócios sem fronteiras regionais.

A Produção do Programa quer constituir um papel fundamental na 
transmissão de informação testemunhada aos espectadores, 
tornando-os catalisadores de mudança envolvendo diretamente as 
instituições portuguesas.

Através do Programa Televisivo, damos valor aos Projetos de 
Empreendedorismo e, consequentemente, motivamos a ação das 
pessoas, diluindo as fronteiras territoriais do investidor e 
consumidor.

Queremos dar expressão à vontade do cidadão em ser catalisador 
de uma migração sustentável, que valorize todo o país fora das 
grandes cidades, invertendo a tendência das últimas décadas.  Já 
muitos procederam a essa mudança e estão em condições de 
partilhar as suas experiências.  
 

 

          “E se uma oficina produzisse a sua mudança de vida?” 
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PÚBLICO-ALVO  

 

Perfil do consumidor:  Jovens empreendedores, Licenciados locais 
deslocados, Empresários, Investidores, População local e 
arredores;

Sexo: Masculino e Feminino;

Idade:  Entre os 18 e 45 anos; 

Classe Social:  Autodidatas e Empreendedores;

Hábitos e atitudes dos Consumidores:  O espectador conhece a 
Marca e o Empreendedor em causa durante o período de 
transmissão televisiva.

MENSAGEM PARA O PÚBLICO 

Palavras-Chave: Empreendedorismo, Qualidade de Vida, 
Felicidade, Natureza.

O objetivo deste programa é desafiar o espectador para se 
reinventar e, para tal vamos partilhar exemplos de quem já o fez e 
mostrando as dificuldades e benefícios que essa mudança trouxe 
na vida pessoal, familiar e profissional.  
 
Divulgando, comunicando e promovendo o empreendedor que 
arriscou.
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VANTAGENS COMPETITIVAS DO PROGRAMA  

● Inspirar o público a implementar os seus sonhos e a acreditar 
nos negócios das regiões de Portugal;

● Motivar empresas, investidores e particulares a reconhecer 
investimento;

● Identificar potencialidades, mais-valias das regiões;
● Implementar opções claras de captação de investimento;
● Valorizar a identidade portuguesa; 
● Combater os desequilíbrios; 
● Ajustar assimetrias;
● Reparar diferenças;               
● Projeção de Expectativas Visualizadas;
● Focar o futuro;
● Portugal é oferta e diversidade turística;

TÓPICOS ANÁLISE TERRITÓRIO  

Parceria com EnEdades ColaboraEvas 

Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Empresas sediadas, 
Turismo, Startup’s e Rotas.

InvesEmento e Dinamização 

Empregabilidade, Imobiliário, Hotelaria, Agronegócio, Engenharia 
agronómica, Área saúde, Património Histórico, Atividade industrial, 
Áreas Lazer, Playgrounds, Exploração natureza, Desporto e 
Gastronomia.
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NOTA DE INTENÇÃO DE PRODUÇÃO PARA RESTANTES 
DEPARTAMENTOS 

A câmara acompanha de forma fluida os movimentos dos    
entrevistados na rua. Adapta-se aos movimentos do corpo do 
entrevistado, sendo a Direção de Fotografia natural e dinâmica.  

A Câmara deve assumir o ponto de vista do espectador que visita a 
região e anda, lado a lado, com a entrevistadora e o entrevistado, 
como se assistisse ao diálogo entre estes. 
O  trabalho do Diretor de Fotografia deverá permitir que o 
espectador sinta empatia com o entrevistado, de forma a que seja 
viável uma identificação mais eficaz com o empreendedor.

É imperativo que neste programa se filme com mais de uma câmara 
de forma a potenciar um maior número de planos de acordo com 
uma lógica de planos, dando também mais energia ao programa.

Em conjunto com a Realização e Montador, a escolha de planos 
deverá surtir o efeito de rapidez de absorção de informação.
É importante que as partes se liguem para formar um todo narrativo 
e uma coerência de formato.

Neste programa televisivo, deve caber o máximo de estimulação 
visual de forma a permitir assim a fluidez do Programa.

O Storyboard permitirá ajudar o Realizador e Montador mas,  como 
é um programa ligado à imprevisibilidade de movimentos ou 
expressões, todos os inputs captados no terreno deverão ser tidos 
em conta.

O Estilo de Montagem que pretendemos é um corte suave que 
permita respirar com a natureza do local e da região em si para 
seguir para o plano informativo seguinte. Não é preciso jump-cuts 
fortes, pois só irá dar a sensação ao espectador que não está 
presente no local e o que se pretende com o formato é que  o 
espectador sinta empatia pelo entrevistado.

 5



Tanto na Montagem quanto na Realização devem ser prioritários os 
momentos de contacto com a Natureza e a população do local. 
Para contactos entre pessoas na Filmagem devem ser balizado 
planos mais aproximados, enquanto na Natureza  devem privilegiar-
se planos mais abrangentes e um pouco mais demorados 
permitindo a absorção do local.

A Iluminação feita em entrevista sentada deverá apelar à 
criatividade do uso da iluminação e dos três pontos de luz, que vai 
diferir da incapacidade de iluminar de forma mais artificial ao ar 
livre, subjugando a imagem às cores naturais dos objetos.

REFERÊNCIAS  

                                           Programas Televisivos 

 
 

IMAGENS DE MARCA 

EMPOWER BRAND CHANNEL 
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ESTRUTURA DO EPISÓDIO 

PARTE I  |  Identificar e reconhecer os pontos-chave e atrativos da 
região.

a) Perfil da localidade, acessibilidade e as suas potencialidades. 

Cruzamento entre valores da marca e os benefícios da sua    
localização geográfica.

Quais os desafios da descentralização da produção?

b) Os seus personagens: os empreendedores e marcas. 

Identificação da marca e perfil, Perfil do criador, Motivações 
pessoais e/ou coletivas, Principais desafios na implementação 
do negócio, Imagem de marca versus cultura organizacional 
(valores e atributos marca).

PARTE II  |   A estratégia de futuro segundo os intervenientes:

c)  A visão positiva, descontraída e próxima do espectador 
fomentando a região em questão.
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CONCRETIZAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO 

1º   Localização e Chegada

Chegada ao Local - cobertura da chegada da equipa. Em cada local 
vamos preparar a chegada de forma diferente e surpreendente; a 
equipa pode chegar de diversas maneiras: todo o terreno, mota, 
avião, etc) 

Aqui se evidencia o production value, os fatores de diferenciação e 
de credibilidade do programa.

2º  Encontro com o Criador

Acompanhamento da Equipa (em fast forward) pelas ruas da cidade 
desde o ponto histórico de chegada até ao entrevistado, que já se 
encontra no local.

Aqui evidencia-se uma linguagem de entrevista mais intimista , mais 
dinâmica , mais jovem e mais atual que incorpora a influência das 
redes sociais e o efeito transmedia.

 
3º  “Coffee Break”

A Entrevistadora e Entrevistado percorrem um percurso comum do 
entrevistado (sendo recolhido pormenores de sensibilização da 
cidade,  por exemplo, Comércio, Produto do Entrevistado em 
integração com a região e param num café da cidade na qual se 
sentam e conversam). 

Aqui se evidencia o ID do Criador/Fundador , o seu passado , os 
seus objetivos e ligação com o interior,com a localidade.
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 4º  Walkthrough do e/até o local de trabalho

Caminham de seguida para a localidade da empresa. Imagem que 
localiza o edifício.
Registo “Vogue 73 questions with...” na perspetiva do negócio. 
Imagem contínua de acompanhamento do entrevistado e 
entrevistadora no seio da atividade da marca, contemplando os 
colaboradores e o resto da cultura organizacional da marca. O 
entrevistado mostra factos curiosos sobre a empresa e documentos 
respetivos.

Aqui se evidencia a rotina da atividade/dia a dia da marca, 
simultaneamente desperta-se a influência que tanto a marca como 
o criador podem ter em futuros empreendedores. Ressaltam-se os 
valores que pretendemos transmitir.

5º  Despedida do Criador / Hashtags visuais e sonoros das palavras 
chaves que identificam o propósito e posicionamento do programa

Aqui se evidencia o nosso formato rápido , fácil de digerir e que 
consegue cativar a atenção do público nos primeiros instantes 
usando diversos recursos como, por exemplo,   a sobreposição/
colagem de imagens e vídeos (formato Vice).

6º  Curiosidades/Guia Turístico da Localidade

As perguntas mais procuradas acerca da cidade/localidade no 
Google.
Aqui se evidencia o momento mais lúdico do programa , com 
recurso aos grafismos e com inspiração no conceito do Wired. 
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EPISÓDIOS, ENTREVISTADOS E MARCAS 

                                            Página Web 

ACQUARELL 

          https://acquarellshoes.com 
 
          

Monte da Vinha, Queijaria 

          http://www.queijariamontedavinha.com/

                                                                                 

Sharish, Monte das Estevas 

          http://montedasestevas.com/

Ep. N Produto Localidade Marca Responsável

1º Sapatos São João 
da Madeira 

ACQUARELL Ana 
Grade

2º Queijo Vimieiro M o n t e d a 
V i n h a , 
Queijaria 

Joana 
Garcia

3º Estância 
Hoteleira

Estremoz Sharish, Monte 
das Estevas

Alexandra 
Guerreiro
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Sinopses Episódios 

                                      “O Mundo é o Limite”

                                    1º Episódio 

Somos guiados até a Aquarell, marca que possibilita a total 
personalização do calçado feminino, marcado pela profunda história 
monárquica nacional, projeta o conceito “feito à medida” a novos 
cumes. São João da Madeira é a capital portuguesa do calçado, 
hoje um dos maiores centros europeus desta indústria reconhecida 
pelo espírito inovador e peculiar.    

                                    “O Queijo Tradicional”

2 º Episódio 

Neste episódio o espectador conhece a Monte da Vinha, Queijaria. 
O queijo alentejano que é produzido manualmente, sem aditivos, 
tendo apenas como ingredientes o leite cru de ovelha, o sal e o 
cardo.

                                      “Longe da Multidão” 

3º Episódio  

No terceiro episódio, desvendamos a estância hoteleira Sharish, 
Monte das Estevas,  onde podemos aproveitar o contacto com a 
natureza e o calmo Alentejo. 
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TESTEMUNHO DOS RESPONSÁVEIS DAS MARCAS 

ACQUARELL 

“A criatividade sempre foi uma característica muito marcada na 
minha vida. Desde cedo soube que a minha vida profissional estaria 
ligada ao design. Acabei por me formar em design de interiores, 
área em que trabalhei até decidir criar a marca Acquarell.

A Acquarell nasceu da procura pelo sapato perfeito e da constante 
frustração de não o encontrar.
Havia sempre algum defeito, havia sempre algum detalhe para 
alterar. Daí surgiu a necessidade de criar uma marca que fosse 
adaptável ao gosto de cada cliente, que satisfizesse os desejos da 
cada mulher.

Qual a perspectiva e expectativa do criador face à implementação 
da mesma?

Que cada cliente se sinta única e especial, que sinta que a 
Acquarell lhe resolveu um problema e que contribuiu para o seu 
bem estar. Que quando comprar um sapato Acquarell sinta que a 
nossa marca se preocupa com os seu desejos e que tem o único 
objectivo de o realizar, colocando em cada sapato o savoir-faire de 
artesãos com várias gerações de experiência. Queremos que saiba 
que aquele sapato é único e foi feito de nós a para exclusivamente 
para ela.
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Qual a responsabilização social?

Usar o nosso talento criativo e produtivo para intervir na 
comunidade em benefício de todos.
Exemplo disso é o facto de investirmos em produção de material 
médico de forma a combater o covid19. A nossa ideia será estarmos 
atentos ao problemas da nossa comunidade e contribuir de algum 
modo.

Desenvolver boas parcerias empresariais é de extrema importância 
na construção de uma marca.
Estar ligado a bons profissionais e conseguir que levem mais valor 
para a empresa é essencial para o crescimento saudável.

No nosso caso, sem parcerias a Acquarell não teria deixado de ser 
só uma boa ideia num papel para passar a ser uma realidade, elas 
foram e são essenciais. São pessoas e empresas, em variadas 
áreas, que “compraram” o projecto e o ajudaram a nascer. A fábrica 
de calçado, localizada a norte de Portugal, em São João da 
Madeira, é uma das parcerias mais importantes da Acquarell e com 
eles tem de coexistir uma perfeita harmonia. Mas existem outros 
parceiros essenciais, com os fornecedores de materiais primas e de 
componentes, na área de produção e que a Acquarell faz questão 
de também manter uma estreita e directa relação, quer nas áreas 
de serviços, como financeiros, de comunicação e marketing, de 
tecnologia e design que são outras pedras basilares para o 
excelente funcionamento da marca. Só assim poderemos alcançar 
a excelência a que nos propusemos.

O cluster de calçado localizado em São João da Madeira, também 
conhecida com a “capital do calçado”, forma e emprega gerações 
sucessivas de artesãos. Não há família que não dependa, directa 
ou indirectamente, dela. Esta actividade acaba por influenciar, de 
algum modo, a cultura desta região.

A empresa é feita de pessoas e são elas a sua força e o seu pilar. 
Na Acquarell todos são importantes e todos contam. A troca de 
informações e experiências favorece o crescimento da empresa,
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estimula a criação e inovação para o desenvolvimentos de novas 
soluções. Ninguém consegue ser bom em tudo, por isso conseguir 
trabalhar em equipa é o caminho para enfrentar todos os desafios.

Sendo o nosso negócio o calçado fez todo o sentido irmos ao 
encontro dos melhores parceiros mundiais e temos a sorte de eles 
estarem localizados numa vila a norte de Portugal, em São João da 
Madeira.

A distância é o principal desafio. A Acquarell é uma marca Oeirence, 
logo está a 300 quilómetros da produção e tendo uma estreita 
relação com a fábrica, faz com que, pelo menos uma vez, todas as 
semanas essa distância tenha de ser vencida.”

Monte da Vinha, Queijaria 

“O maior desafio da descentralização da marca é a logística das 
entregas. Os princípios que definiram a criação de uma rede de 
negócio passando pelo Alentejo foi o respeito pela ancestralidade e 
pelo produto.” 

Sharish, Monte das Estevas 

“Há cerca de cinco anos, Miguel Cornemillot sentiu-se compelido a 
arrancar com um novo projeto de vida,  saindo da região de Lisboa. 
O objetivo seria de encontrar um local especial e, a partir daí, criar 
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algo diferenciador, de preferência no Alentejo pelo clima e pela 
tranquilidade. Deixar de pertencer a uma multidão. 

E encontrou-se em Glória. A vista do Monte conquistou-nos de 
imediato e totalmente. Também a cidade de Estremoz, inclusiva, 
simpática e apenas a 10 minutos de distância, nos reconfirmou a 
boa decisão. Iniciaram-se as obras de remodelação e ampliação 
usando materiais e a mão-de-obra locais, contribuindo para o 
desenvolvimento da região. Surgiu o Sharish Monte das Estevas. 
Um Turismo rural (B&B) com apenas duas confortáveis suites, com 
uma vista fantástica para a Serra d`Ossa e Evoramonte. Mas 
queríamos oferecer algo diferente para além do conforto e pequena 
dimensão. Gostaríamos que as pessoas se sentissem em casa. O 
sossego e privacidade imperam mas também bons momentos de 
confraternização, de partilha. 

As pessoas entram como clientes e saem como amigos recentes. 
Tem sido uma experiência incrível e bilateral. Para este ambiente 
também contribui a pessoa que cá trabalha, da região, e que 
partilha da nossa visão marcando de forma muito positiva quem cá 
passa. 

Adicionalmente, o forte interesse do Miguel em descobrir a 
autêntica vida e forma de estar do cavalo, totalmente oposta à 
clássica, oferece aos hóspedes uma nova experiência e 
conhecimento. Veem-se reações muito sensíveis. Cinco éguas e um 
cavalo enriquecem a vista e a estadia neste Monte.
E porque não estamos sozinhos contamos com parceiros na região, 
como é o caso dos restaurantes, de grande qualidade, com equipas 
jovens e simpáticas, promovendo, muito bem e de forma criativa, a 
gastronomia alentejana junto de clientes Portugueses e 
estrangeiros. Os magníficos vinhos que aqui se produzem e os seus 
representantes têm igualmente um papel de relevo. É uma relação 
positiva para todos. Em conjunto,  somos um excelente cartão de 
visita.
Estamos no interior de Portugal mas apenas a 1h30 de Lisboa, 
tempo inferior ao que, em hora de ponta, se demora a atravessar a 
capital. Na realidade as vantagens são muitas,  sendo que o ritmo 
desacelera e a fraca densidade populacional mitiga as tensões. As 
relações com o pequeno comércio são mais próximas e simpáticas. 
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A confraternização é mais espontânea. Os produtos regionais e 
caseiros são valorizados por todos nós que, vindos de fora, 
queremos incentivar a tradição que faz diferença, pela qualidade. 
Acreditamos que quer pessoas como nós, sem anteriores ligações à 
região, quer pessoas que regressam às origens, incentivam um 
desenvolvimento sustentável no Alentejano. “ 
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EQUIPA TÉCNICA 

Produtora Responsável 
 Oficina de Filmes

Produtor Executivo e Mentor 
Luís Caçador 

Autora 
Ana Catarina Afonso  
 
Pesquisa e desenvolvimento 
Luís Caçador 

Produção 
Lizzie Nassar
Filipa Sousa 

Guionista  
Guilherme Manzarra

Apresentadora   
Ana Catarina Afonso

Realização 
Realizador | José Silveira 
Transcritor e Anotador |  Paula Egea

Imagem 
Diretor de Fotografia | Ricardo Paços
Operador de Câmara 2  |  José Cunha

Som  
Captação de Som | Tony G.
      

Diretora de Arte 
Leonor Basílio
 
  
Pós-Produção  
Editor de Imagem | Beatriz Franco
Pós-Produção de Som | Tony G.
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      CRONOGRAMA COMPLETO DE PRODUÇÃO  

8 episódios para televisão/SVOD, num dia da semana a definir, com a duração 
de 20 minutos, em que são selecionadas localidades de concelhos de Portugal 
Continental. A Produção analisa e avalia as potencialidades conhecidas ou 
desconhecidas do empreendedor e da respetiva marca,  gerando valor ao 
espectador.

Em caso de sucesso, dar-se-á seguimento à 2º temporada.

PARTE I 

FLOW DE PRODUÇÃO 

LEGENDA 

PPX - PRÉ-PRODUÇÃO

EX - PÓS PRODUÇÃO

X - (NÚMERO DO EPISÓDIO)

IN T - INÍCIO TRANSMISSÃO 

 
            

PP1 PP3 PP5 PP7     

PP2 PP4 PP6 PP8      

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 ...

  IN T          
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Parte II

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 

Início de Trabalho dia 1 mês anterior para: AUTORIZAÇÕES DE LOCAIS E CEDÊNCIA 
DE IMAGEM DOS RETRATADOS. 

Início Trabalhos de Pré-Produção > Dia 1 do Mês
Fecho Trabalhos de Pré-Produção > Dia 15 do Mês

DEPARTAMENTO DE REALIZAÇÃO 

DE ACORDO COM A PRÉ-MINUTAGEM GUIÃO PRÉ-ESTABELECIDA. 

Início Trabalhos de Pré-Produção > Dia 1 do Mês
Fecho Trabalhos de Pré-Produção > Dia 8 do Mês

• ESCRITA DO EPISÓDIO 
    (Fecho de Trabalho dia 4 do Mês)
 

• SHOOTING SCHEDULE COM PLANOS DE REALIZAÇÃO DO 
EPISÓDIO 

     (Fecho de Trabalho dia 8 do Mês)

DEPARTAMENTO DE ARTE 

• DOCUMENTO DE LEVANTAMENTO DE ARTE DO EPISÓDIO 
(Início de Trabalho  dia 4 do Mês) 

• ALUGUER DE ARTE
(Fecho dia 12 do Mês)
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EDIÇÃO DE IMAGEM 

INÍCIO DE TRABALHO 1 DIA APÓS FILMAGEM. 
Para que os relatórios da Rodagem sejam feitos e entregues à Produção.

MONTAGEM IMAGEM
Início Trabalhos de Edição de Imagem > Dia 19 do Mês
Fecho Trabalhos Edição de Imagem > Dia 23 do Mês

EDIÇÃO DE SOM 

PÓS-PRODUÇÃO SOM 

Início Trabalhos de Pós-Produção de Som  > Dia 24 do Mês
Fecho Trabalhos de Pós-Produção de Som  > Dia 28 do Mês

ENTREGA EPISÓDIO: DIA 29 DO MÊS
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 Parte III 

   MAPA DE TRABALHO 

Necessidade de Alojamento da Equipa um dia antes da Filmagem. 
                                
                                
Número de Dias de Filmagem:  2

Hora de partida Equipa (Lisboa - Localidade): 08h30
                

Hora de Acordar Equipa Alojamento: 08h30

Hora de Início de Filmagem: 09h30

Hora de Almoço Equipa:  13h30
 

Hora de Fim de Filmagem: 18h30 
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RESUMO ORÇAMENTAL DO PROGRAMA 
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Estratégia Digital MulEplataforma 

Programa de TV 

Redes Sociais

Instagram Página do Programa “In.Vista”:

Performance ao vivo via IGTV da Apresentadora e Entrevistado 
horas antes da transmissão do episódio. Clip de Vídeo gravado 
previamente.

Fotografias Making-Of do Programa revelando a região abordada. 
Antes da transmissão do episódio irá se lançar uma fotografia e/ou 
vídeo para causar suspense ao espectador. “Qual será a próxima 
região abordada?”

O Entrevistado e a  Marca que vai participar por episódio irão 
anunciar nas suas redes sociais e no site sobre a sua participação 
no programa. Este conteúdo irá ser compartilhado com o 
entrevistado e depois sim será publicado.

Site Oficial da Produtora será o link entre o Programa de TV e as 
marcas.
Consulta de Informação e conteúdo realizado.

Youtube

A transmissão estará no plataforma numa linguagem adaptada em 
formato Split Screen.
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