PEDIDO DE ORÇAMENTO

CINEMA AO AR LIVRE
INTRODUÇÃO
Benvindo ao mundo fantástico do Cinema... ao Ar Livre! Do Cinema... à Fresca! Do Cinema...
Debaixo de Estrelas! Do Cinema... ao Luar! Do seu Cinema de Verão!
Com a chegada do Verão, chega todo o tipo de animação ao ar livre. Locais noutras alturas do ano
adormecidos, ganham vida à noite, com luzes, sombras e sons, transformando-se por horas em
Salas de Cinema. Multidões entusiásticas, livremente acomodadas por todo o lado, assistem ao
mais recente êxito cinematográfico mundial, agora numa experiência colectiva única ao ar livre e
numa grande tela - como é bom ver Cinema! O Cinema ao Ar Livre é um prazer sensorial mágico
e encantatório. Todos querem que este prazer colectivo não se vá embora tão cedo, pois no Verão,
todos os dias são bons para se ver um bom filme ao ar livre!
Marcar Cinema ao Ar Livre é muito simples!
Fácil de marcar!
Fácil de organizar!
Fácil de idealizar, num local central fixo ou itinerante!
Fácil de montar perto de si, numa qualquer praça, largo, rua, parque, jardim, etc.!
Só carece de um Organizador/Promotor local determinado: - Você!
Um espectáculo único para mais tarde recordar...
O Cinema ao Ar Livre faz parte do Verão Português desde que há cinema. À noite, pela fresca,
em boa companhia ou com a família e amigos, é "O" programa ideal para todos, renovado em cada
dia e em cada sessão. Muitos milhares de espectadores todos os anos e dezenas de Organizações
satisfeitos, confirmam este êxito, sempre desejosos por repetir a experiência!
Um êxito garantido.
A melhor programação.
Os filmes mais recentes.
Os últimos blockbusters que todos querem ver.
Soluções profissionais topo de gama ao serviço do espectáculo de qualidade.
Um êxito natural de audiências em todo o lado.
No Verão, Cinema ao Ar Livre ou Drive-In é sempre a melhor proposta! Experimente!!
NOTA I: Não é preciso serem Especialistas em Cinema para organizarem um evento profissional de Cinema ao Ar Livre! Basta que
saibam o que pretendem, nos contactem e nos deleguem a iniciativa. Para nós é importante cumprir o V/ desejo e é benvindo em todas as
fases, no entanto, deixem o trabalho especializado para os Especialistas!
NOTA II: Mesmo que exista nas proximidades um Auditório Municipal, Cine-Teatro ou Cinemas Comerciais, nada obsta ou substitui a
iniciativa de Cinema ao Ar Livre no Verão. São diferentes iniciativas e para diferentes públicos, num período de tempo muito limitado e
numa altura do ano em que todos preferem iniciativas ao ar livre.
NOTA III: Nesta fase, este Pedido de Orçamento não contém nenhum compromisso implícito ou explícito. Qualquer eventual futuro
compromisso, será tomado posteriormente de comum acordo por ambas as partes, devendo ser então vertido num contrato (de acordo
com o CCP, e se tal, se justificar).

Gratos pela V/ colaboração.

Responda a este Pedido de Orçamento no seu computador no programa Adobe Acrobat
Reader DC (gratuito) ou programa similar.
Assinale a seguir com o rato, a resposta que melhor se adequa aos V/ objectivos e intenções. No
final deste Pedido de Orçamento poderá acrescentar comentários.

I
VALIDAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO

A - ESTE PEDIDO DE ORÇAMENTO DESTINA-SE A UM CONCURSO?
Sim. NOTE: Se o critério principal do concurso for o do "preço mais baixo" autoexcluimo-nos imediatamente do mesmo, dispensando de continuar a preencher este
Pedido de Orçamento.
Não. [Continue a preencher. Passe para a questão B]

B - COMPROMISSO DE HONRA.
Sim, aceito responder definitivamente por escrito ("SIM" ou "NÃO") aos autores deste
Orçamento num prazo inferior a 30 dias. [Continue a preencher. Passe para a
questão C]
Não tenho qualquer previsão de avaliação e decisão da resposta a dar sobre este
Pedido de Orçamento. - PARE AQUI! NÃO CONTINUE A PREENCHER. Regresse a
este Pedido de Orçamento somente quando tiver garantido de que aceita o ponto
anterior.

C - CABIMENTAÇÃO DO EVENTO?
Não existe qualquer cabimentação prevista para este evento.
Sim. O valor cabimentado para este evento, é de (indique €):

D - ALOCAÇÃO DE VERBAS AO EVENTO?
Não existe qualquer alocação de verbas previstas para este evento.
Sim. O limite de verbas a alocar para viabilizar este evento, é limitado a (indique €):

II
PEDIDO DE ORÇAMENTO

1 - TIPO DE SERVIÇO PRETENDIDO?
Cinema ao Ar Livre (uma ou mais sessões, uma semana ou mais, etc.)
Festival de Cinema ao Ar Livre (Evento Especial, uma ou mais semanas seguidas)
Drive-In (Cinema ao Ar Livre num Parque de Estacionamento automóvel)
REALMAX (Versão VIP Mais Espectacular de Cinema ao Ar Livre!)
Outro. Descreva:
2 - SESSÕES POR NOITE?
1 Sessão (1 filme)
2 Sessões (mesmo filme)
3 Sessões (mesmo filme)
2 Sessões (2 filmes)
3 Sessões (3 filmes)
Outro. Descreva:
3 - DIAS?
1 dia único
2 dias seguidos
3 dias seguidos
4 dias seguidos
Vários dias seguidos (Especifique abaixo em "4 - DATAS")
Vários dias não seguidos (Especifique abaixo em "4 - DATAS")
1 Fim-de-semana (Sexta + Sábado + Domingo = 3 dias)
2 ou mais fins-de-semana (Especifique abaixo em "4 - DATAS")
Mini Festival de Cinema ao Ar Livre (de Quinta a Domingo = 4 dias)
1 semana (de Segunda a Domingo) / Festival de Cinema ao Ar Livre (7 dias)
2 semanas / Festival de Cinema ao Ar Livre (10 ou 14 dias)
3 semanas / Festival de Cinema ao Ar Livre (17 ou mais dias)
Outro. Descreva:
4 - DATAS (Indique todas as datas, do 1º ao último dia)?

5 - MORADA E DESCRIÇÃO DO LOCAL (Parque, jardim, rua, praça, etc.; Dimensões do
espaço; Local plano, inclinado, amplo, arborizado, etc.; Pavimentado, relvado, terra, etc.;
Protegido a ventos?; Existem obstáculos aéreos, como cabos ou ramos?; Etc. - Acrescente ao
e-mail fotos do local tiradas de vários ângulos e/ou links com fotos existentes na web sobre o
mesmo local) - Indique a seguir a morada, o nome e alguma descrição do local previsto:

6 - CAPACIDADE DO LOCAL?
Até 500 espectadores
Até 1.000 espectadores
Até 2.000 espectadores
Até 5.000 espectadores
Até 10.000 espectadores
7 - LOTAÇÃO PREVISTA?
Até 500 espectadores
Até 1.000 espectadores
Até 2.000 espectadores
Até 5.000 espectadores
Até 10.000 espectadores
8 - PRETENDEM INCLUIR A PROGRAMAÇÃO DE FILME(S)?
Sim. Responda à questão 9
Não. Passe à questão 10
9 - TIPO DE FILME(S)?
Recentes (blockbusters, acção, comédia, aventuras, animação, etc.)
Clássicos do cinema (retrospectivas, ciclos, etc.)
Especiais (cinema mudo, festivais de cinema, etc.)
Descreva:
10 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REQUERENTE:
NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

NIF:

TELEFONE e/ou TELEMÓVEL:

E-MAIL:

11 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA REQUISIÇÃO (se diferente da entidade
requerente):
NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

FUNÇÃO:

NIF:

TELEFONE e/ou TELEMÓVEL:

E-MAIL:

12 - COMENTÁRIOS:

13 - DATA:

14 - VERIFICAÇÃO FINAL:
Confirmo a veracidade dos dados enviados. Sei que a alteração dos pressupostos constantes
neste pedido, invalidam-no e requerem um novo Pedido de Orçamento.
15 - CONFIDENCIALIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS.
Todos os dados constantes neste Pedido de Orçamento são confidênciais, só servindo para os fins
constantes neles, não sendo por isso usados para outros fins.

Grave/Salve este PEDIDO DE ORÇAMENTO imediatamente
e envie a cópia gravada para: cal@cinemaaoarlivre.pt
IMPORTANTE: Se possível, inclua algumas fotos tiradas de vários ângulos do(s) local(is) em
anexo. Envie fotos tiradas por telemóvel ou por outro meio digital, e/ou se existirem, fotos do(s)
local(is) existentes em páginas web, indique as links das mesmas.

Aguarde a resposta no espaço de 24 horas para as situações mais comuns.
Resposta até 72 horas para casos mais complexos.

Especialistas Audiovisuais - Cinema, Vídeo e Multimédia
geral@mediaplex.org
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