PROMOTOR

O projeto WE 265 apresenta-se como um plano de criação artística digital,
assente numa plataforma online e gratuita, que visa apoiar e divulgar as diversas entidades
culturais do concelho de Setúbal.
O desenvolvimento deste projeto justiﬁca-se tanto pela transformação digital
e necessidade de acompanhar a colocação dos agentes culturais no meio como
pela importância de conseguir dar uma resposta à inatividade resultante da situação
pandémica.
O WE 265 é um instrumento determinante para colmatar a ausência de um promotor
global para a cidade, que não o município, e que sirva de apoio à divulgação e promoção
dos artistas locais.
Através de uma equipa de proﬁssionais em áreas especiﬁcas, este projeto pretende
assim criar um diretório digital online, com conteúdos audiovisuais e outros suportes

COFINANCIADO

QUEM SOMOS
O projeto WE265 é um projeto de criação artística digital, focado na intenção de ajudar a comunidade criativa de Setúbal na necessidade de despertar para
a transformação digital.
O desenvolvimento deste projeto nasce tanto pelo crescimento abrupto da importância de estar presente nas redes sociais como também por dar uma
resposta à inatividade resultante da situação pandémica.

O QUE FAZEMOS E QUAL O NOSSO OBJETIVO
O WE265 pretende colmatar a ausência de um promotor global para a cidade que não o município e que sirva de apoio à divulgação e promoção de artistas
de Setúbal.
Temos como objetivo suportar e apoiar a comunidade local antes, durante e após este evento na transformação digital das suas criações.
Através de uma equipa multidisciplinar, será criado um diretório digital online, onde serão colocados conteúdos audiovisuais e outros suportes que sejam
necessários tendo em conta a área artística onde cada um dos participantes se insere.
Na plataforma WE265, serão incluídos e divulgados, de forma gratuita, todos os artistas que queiram ser parte deste projeto.
Estás curioso para saber o que te oferecemos em concreto? Continua a ler!

QUEM PODE PARTICIPAR?
As residências artísticas estão abertas à participação de todos os artistas setubalenses, do teatro à música, do canto à dança, da escultura à pintura e às
demais artes plásticas.
Se queres dar o próximo passo na tua proﬁssão e naquilo que te faz feliz, não esperes mais, este é o projeto certo para ti.
VEM TER CONNOSCO!

WE265. pt
Directório de Divulgação
Digital do Artista Local
We265 é um projeto de criação artística digital para o concelho
de Setúbal, focado na intenção de despertar a comunidade criativa
local para a transformação digital. Pretende através desta
plataforma online e gratuita apresentar e divulgar todos os
artistas que nela se inscrevam.
Ciente da necessidade e importância de marcar presença no
universo digital, a equipa We265 apoia e acompanha a tua
mudança, suportando os custos de fabricar a tua identidade
digital durante dois meses.
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
Apoiar a Transformação digital
do Artista Local
Enquanto participante, terás acesso a tutoria e acompanhamento por
parte da equipa que realizará a implementação do teu perﬁl social
nas redes sociais durante 40 dias após o início do processo, bem
como oportunidade de participar num ciclo de formações em
formato telemático e workshops com membros convidados da
indústria e do meio criativo.
Tens liberdade para escolher o formato que melhor se aplica à tua
situação. Podes inscrever-te na plataforma WE265.pt e criar
connosco os teus conteúdos de raíz ou introduzir conteúdos próprios
de que já dispões.
No início do teu processo, ser-te-á atribuído um dos elementos
residentes que terá como função acompanhar a tua participação e
evolução da implementação do teu perﬁl digital.

CIRCUITO AMARELO

CIRCUITO AZUL

SOU ARTISTA TENHO OS MEUS
CONTEÚDOS E QUERO CARREGAR PARA
O MEU PERFIL NO DIRETÓRIO WE265.PT

SOU ARTISTA QUERO
PARTICIPAR NA RESIDÊNCIA E
CRIAR CONTEÚDOS COM A EQUIPA

ACESSO
IMEDIATO

CONTACTO
DIRETO
COM ARTISTAS

DOWLOAD
DAS CONDIÇÕES
DE CONTRATAÇÃO
PARA OS AGENTES
ECONÓMICOS EM
EXCLUSIVO

CIRCUITO AMARELO

BENEFÍCIOS

VISUALIZAÇÃO
DO ESPÓLIO
ARTÍSTICO

1.

Inscreves-te online
em www.we265.pt

2.

Contactamos-te
por telefone

3.

Agendas a vinda
ao estúdio

4.

Cria-se uma senha de
acesso para construir
o perﬁl online

5.

Carregamos os
conteúdos para o site

LOADING

6.

Participas no circuito
de atividades para te
promover

7.

Ciclo de formação
e acompanhamento

8.

Encontro de avaliação
com os participantes

Inscreves-te online
em www.we265.pt

RUNNING
CAMP DE
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

ACESSO
GRATUITO A
MEIOS TÉCNICOS
E EQUIPA
RESIDENTE
MULTIDISCIPLINAR

ACÇÕES
DE FORMAÇÃO
COM ADEQUADO
ACOMPANHAMENTO
E TUTORIA

RETORNO AO
CONTATO COM
A INDÚSTRIA

CIRCUITO AZUL

BENEFÍCIOS

1.

2.

Contactamos-te
por telefone

3.

Agendas a vinda
ao estúdio

4.

Ação! Vens ao estúdio
produzir conteúdo

5.

Carregamos os
conteúdos para o site

LOADING

6.

Participas no circuito
de atividades para te
promover

7.

Ciclo de formação
e acompanhamento

8.

Encontro de avaliação
com os participantes
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PASSO 5

PASSO 3

PASSO 1

ROADMAP
ATIVAÇÃO & MEDIA

DIVULGAÇÃO

PROMOÇÃO

16 — 17 DE OUTUBRO

15 JUL — 15 OUT

15 SET — 15 OUT

PASSO 2

APOIO & PRODUÇÃO
15 AGO — 15 OUT

PASSO 4

MOSTRA AO VIVO
9 OUT — 10 OUT | 16 OUT — 17 OUT

#APOIAOARTÍSTALOCAL
Campanha Emocional
de Apoio ao Artista Local
Esta ação pretende evidenciar a necessidade e também o valor de
apoiar os artistas locais neste momento, tendo presente que
mesmo que esse apoio não seja de valor monetário pode,
concretizando-se de diversas formas, ser transformador e
inspirador a um recomeço.

BENEFÍCIOS

APELAR ÀS
EMOÇÕES
E ACTUAR EM
PROXIMIDADE

VALORIZAR
O TALENTO LOCAL

AGREGADOR DE
NOVAS
OPORTUNIDADES

INSPIRAR
O RECOMEÇO

CONCERTOS POP-UP
Concertos Pop-Up, Arte na Rua com Artistas
Locais em Formato Itinerante e Efémero
Este conceito foi escolhido por tudo aquilo que não é possível
replicar noutro formato convencional. Pretende-se que os
concertos pop-up sejam um momento de experiência e de partilha,
que torne (cada vez mais) especial o contacto com os artistas e nos
faça sentir, de parte a parte, mais perto.
As experiências intimistas e inspiradoras são cada vez mais
valorizadas e a WE265 acredita que ir na rua e encontrar
autenticidade e arte, de forma diferenciada, inesperada e efémera,
não poderia ser um momento mais intimista e inspirador.
O objectivo é que um concerto de curta duração se torne numa
experiência memorável, crie um sentimento de exclusividade para
quem assiste, em contacto directo com os músicos, e gere vontade
de partilhar com os amigos e pessoas mais próximas, este
momento especial, fotogénico e “instagramável”.

BENEFÍCIOS

ENCONTRAR
ARTE NA RUA
DE FORMA
INESPERADA

FORMATO
EFÉMERO E
EXPERIMENTAL

EXPERIÊNCIA
INTIMISTA E
MEMORÁVEL

TORNAR A
ARTE LOCAL
APELATIVA AO
SPONSORING

WE265
.FEST

1º FESTIVAL
LOCAL DIGITAL
DE SETÚBAL

FESTIVAL DIGITAL
1º Festival Local Digital de Setúbal
O 1.º Festival Local Digital de Setúbal será, tal como o
próprio nome indica, um Festival 100% Digital, transmitido
em streaming, com mostra digital de todos os conteúdos
criados na residência e outros que se possam alinhar em
parcerias.
Serão criados um ou dois concertos ao vivo em livestream
para complementar e divulgados os artistas locais,
alimentando o storytelling de que Setúbal tem talento porque tem - e alinhando o imaginário como um festival de
arte urbana, street block party.

BENEFÍCIOS

SHOWCASE
FESTIVAL

ATIVAÇÃO NOS
MEDIA DIGITAL

CURADORIA
POR ARTISTAS
LOCAIS

COLOCAÇÃO DO
TALENTO
EMERGENTE
NO MERCADO

CONTACTOS

we265.pt
ola@we265.pt
+351 962 255 524
facebook.com/we265.pt
instagram.com/we265.pt

