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CONTEÚDOS

Há um novo espaço no Altice Forum Braga!

O futuro dos eventos

- Eventos Presenciais e Virtuais

- Eventos Digitais

Características

- Plataforma

A escolha acertada



HÁ UM NOVO ESPAÇO NO 
ALTICE FORUM BRAGA!
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Seja em formato presencial ou virtual.



O FUTURO DOS EVENTOS SERÁ DIGITAL
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Eventos Presenciais e Virtuais
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Este novo serviço será um aliado do seu evento e poderá ser 

complementar aos restantes espaços do Altice Forum Braga.



E as principais vantagens na escolha de um modelo digital são:

Os eventos digitais potenciam as mais-valias dos dois mundos: o 

presencial e o virtual. O conceito digital veio trazer ao segmento dos 

eventos todos os benefícios das tecnologias.  

Eventos Digitais

Flexibilidade1

Relação Custo/Benefício2

Amplificação do Evento3
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Eventos Digitais:

•

•

•

•

•
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Flexibilidade1

Relação Custo/Benefício2



•

•

•

CARACTERÍSTICAS

Amplificação do Evento3

Eventos Digitais:
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Plataforma

Dimensão do Chroma Key: 12m x 3.5m 

Dimensão do Chroma Floor 8m x 4m

Plateau: até 5 oradores em simultâneo
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Estúdio insonorizado

Espaço para camarim

Sala de preparação

Ar condicionado e WC

Estacionamento gratuito nas instalações

Criação de projetos de raiz – design, imagem, 

conteúdos, oráculos, cenário, entre outros

Gravação, edição e pós-produção

Formato 1080p e 2160p

Transmissões streaming multiplataforma 

(Zoom, Vimeo, Teams, Youtube, entre outros) 

Transmissões streaming para redes sociais 

(Facebook, Instagram, Linkedin)

Serviço de streaming privado



Plataforma
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Chroma Key: técnica de edição onde o 

cenário de vídeo é substituído por uma 

imagem e onde se utiliza um fundo de cor 

sólida, geralmente verde. 

Esta técnica permite, por exemplo, filmar 

um cenário estático ou em movimento sem 

ser necessário sair do estúdio, a partir de 

uma imagem/fundo que esteja no processo 

de edição.

Cenários virtuais 3D: recorrendo ao Chroma

Key, é o tipo de cenário mais utilizado, visto 

que a transmissão é feita recorrendo a 

planos de câmara fixos, onde os fundos 

podem ser imagens ou vídeos que se 

sobrepõem ao fundo original (Chroma key).

Oradores virtuais com ligações remotas: 

oradores/ palestrantes/ keynotes/ 

convidados que podem participar 

ativamente no evento através das 

plataformas Zoom e/ou Teams e outras por 

via remota.

Cenografia: inclusão de elementos como 

mobiliário ou elementos decorativos na 

generalidade. Os elementos físicos podem 

ajudar a melhorar a configuração do estúdio 

virtual.

Tecnologias

Som adaptado às reais necessidades;

Captação e processamento de áudio digital 

até 6 microfones (lapela e headset);

Iluminação de estúdio – soft light (com 

ajustes de temperatura e cor);

Câmaras para captação de imagens;

Multicâmara controlada remotamente;

LCD´s de munição 

(Powerpoints/Notas/Teleponto/Mistura 

final);

Régie de Broadcast com coordenação e 

apoio técnico dedicado.

Opcionais

Teleponto 

Questionários

Chats

Quizz

Tradução simultânea 



A ESCOLHA ACERTADA

Na sua análise, para além de fatores como o modelo de evento a escolher (presencial, híbrido ou 

virtual), nível do serviço e custos associados, a capacidade no número de participantes e as 

tecnologias/plataformas associadas, que possam ir ao encontro das necessidades do evento, é 

igualmente importante questionar o nível de experiência das equipas que estarão envolvidas na 

execução do seu evento digital.

Ao optar pelo Estúdio Digital do Altice Forum Braga, terá ao seu dispor uma equipa dedicada,  

altamente especializada e com larga experiência no que diz respeito à realização de eventos, quer 

presenciais, quer virtuais. 

Ficou interessado no Estúdio Digital? 

Contacte com um dos nossos Gestores Comerciais.

comercial@investbraga.com
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mailto:comercial@investbraga.com



