
Como gerar impacto social através do teu evento 
Guia de participação no Fair Saturday 2021 



Conectar eventos com
projetos sociais...

...é uma das coisas que faz com que o Festival
Fair Saturday seja tão único.



É a nossa forma de
mostrar o que a cultura
pode fazer...

...na criação de um mundo mais justo
e empático, e agradecer a todas
aquelas pessoas e organizações que
trabalham para criar um futuro melhor.

A conexão entre artistas,
projetos sociais e
público, acrescenta algo
especial a cada evento... 

...razão pela qual pedimos que apoies
um projeto social através do teu
evento, que convides alguém desse
projeto social para assistir e falar do
teu trabalho ao público. Pedimos
também que leias o Manifesto do Fair
Saturday antes do festival. 



O Festival Fair
Saturday é um
acontecimento
cultural: uma
celebração cultural em
qualquer formato   

Todos os géneros e disciplinas; artistas amadores e
profissionais; comunidades e coletivos estão
convidades a participar, a aderir e a mostrar o que
podem fazer. 

Através do Festival, mostramos o valor da cultura
em si mesma, como motor de mudança positiva. O
apoio a projetos sociais faz parte de um dos nossos
objetivos: promover empatia e criar impacto social
positivo, mas o Fair Saturday não é, nem nunca foi
um evento de angariação de fundos. 
Apoiar um projeto social não pode ser um obstáculo
para participar! Por isso, se não te sentes segure*
sobre como fazê-lo, lê os nossos guias e fala
connosco se necessário!
*este documento dirige-se a qualquer pessoa, independentemente do género social e por isso, optou-se por utilizar a forma -e na redação de todo o
texto, bem como as normas do documento Linguagem Neutra do Ponto de vista do Género publicado pelo Parlamento Europeu.



Reconhecer o trabalho
dos projetos sociais...

É possível apoiar projetos sociais de várias formas. Destacamos três
que podes aplicar através do teu evento, sendo que é possível optar
apenas por uma ou pelas três em simultâeo no mesmo evento.



Reconhecimento Demonstrando o orgulho que sentes no trabalho que
realizam, envolvendo-os no evento.  

Disseminação
Ajudando-os a disseminar a sua mensagem
através de canais de comunicação próprior ou
externos e reservando tempo antes do evento,
para partilhá-la como público.

Fundraising
Gerando fundos para o projeto elegido doando,
livre e voluntariamente parte do valor gerado no
evento (% entradas, doações, etc.).



Como apoiar os projetos
sociais, depende de ti

Cabe à organização de cada evento decidir a quem e como apoiar
os projetos sociais. 
Neste documento fazemos algumas sugestões, mas deverás
considerar três coisas importantes...



A cultura não é
apenas importante: 
É ESSENCIAL 

A cultura está no coração do Fair Saturday e o trabalho dos artistas, bem como a sua
pessoa, devem ser devidamente valorizados pelo público. Em nenhum momento se
coloca a questão dos artistas atuarem gratuitamente ou mesmo de doarem parte dos
seus honorários ao projeto social. Se um artista decide doar uma percentagem,
obviamente está autorizado, mas não se espera que assim seja. 
A doação monetária ou géneros (aos projetos sociais) deve fazer-se depois dos
custos de produção do evento estarem cobertos.

Se és um projeto
social, podes optar
por apoiar-te a ti
mesmo

Muitas das organizações que participam no Fair Saturday são projetos sociais e é
esta é a oportunidade perfeita para angariar fundos para o seu próprio trabalho. 
Especialmente, se se trata de um projeto específico que esteja em curso. Por
exemplo, podes convidar as pessoas que beneficiam deste trabalho para que
partilhem a sua experiência em público.

Não tudo é uma
questão de dinheiro

Há muitas formas, não monetárias, de apoiar projetos sociais através dos teus
eventos. A continuação, falamos de algumas, mas...traz as tuas próprias ideias! 



Ideas para apoiar 
projetos sociais

Há muitas maneiras de apoiar um projeto social. 
Aqui tens algumas ideias, mas trabalha nas tuas próprias
ideias também!



Promove o projeto social elegido
junto com o teu evento

Dá-lhes voz através das tuas redes sociais; 
Adiciona o nome e logótipo do projeto no cartaz e noutros
meios de comunicação do evento;
Convida alguém do projeto para falar do seu trabalho.

Junta-te a um projeto social para
organizar o teu evento
Um trabalho em equipa é um trabalho bem feito, e é ótimo
compartilhar recursos e conhecimentos. Os projetos sociais podem
alcançar muitos seguidores e chegar a um público totalmente novo. 

Doa uma percentagem da venda
das entradas
A quantidade depende de ti, e assegura-te que os teus gastos
estão cobertos. Só tens que nos dizer o que estás a pensar.



Convida pessoas do projeto para
assistir ao teu evento
Em vez de doar uma percentagem da venda de entradas,
poderias considerar a hipótese de determinar um número de
entradas gratuitas para que as pessoas do projeto social (ou do
grupo que apoiam) assistam e desfrutem do teu evento.

Vende algo que angarie dinheiro
para o teu projeto social

Também podes arrecadar fundos vendendo um artigo específico
para ajudar à causa social. Estes artigos podem ou não ser
criados especialmente para o evento. 



Se és um projeto social aproveita
esta oportunidade para partilhar e
apoiar o teu projeto...
Considera aproveitar esta oportunidade para dar a conhecer um
projeto ou linha de trabalho concreta da tua organização.
Convida alguém que faça parte do projeto para que compartilhe
a sua experiência com o público - as histórias pessoais podem
inspirar e atrair um novo grupo de colaboradores.

Pede ao público que faça uma
doação ao teu projeto social
Pode também ser uma recolha de doações num evento
presencial. Não tem necessariamente que ser dinheiro. Em
alguns eventos, pedem-se doações em espécie (como por
exemplo, contribuições a um banco de alimentos).



Últimas palavras...

Apoiar um projeto social é uma parte especial do Fair Saturday, mas não queremos que seja um
obstáculo para participar, assim, se quiseres falar das tuas ideias, adoraríamos ouvir-te! O setor
cultural está a passar por uma época incrivelmente dura, e queremos fazer o possível para
ajudá-lo a recuperar e a seguir em frente, por isso, é essencial que todos os participantes se
assegurem primeiro que se podem apoiar a si próprios. 

Para mais informações, contacta-nos através do nosso e-mail lisboa@fairsaturday.org ou
telefone:

Inês Soares (+351) 961 619 269 
Ignacio Ahijado (+34) 652 024 746


