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CONGRESSOS VIRTUAIS E HÍBRIDOS

Enquanto os eventos presenciais ou virtuais são realizados apenas numa 

plataforma, os eventos híbridos são eventos presenciais que também oferecem 

componentes virtuais, proporcionando ao público a oportunidade de participar, 

aprender e envolver-se apesar de não comparecer pessoalmente.
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COMUNICAÇÃO EM EVENTOS VIRTUAIS E HÍBRIDOS

O papel da comunicação muda quando os participantes estão dispersos por diversos locais e inclui elementos 

tecnológicos. A tecnologia fornece novas ferramentas de comunicação que não estavam disponíveis antes e cria um 

ambiente diferente de comunicação, participação, colaboração e entrega de conteúdo.
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Antes de começar a tirar partido das vantagens dos eventos virtuais e híbridos, é 

importante familiarizar-se com as suas especificidades nas diferentes fases, que 

serão explicadas nos próximos slides.

GESTÃO DE EVENTOS VIRTUAIS E HÍBRIDOS

A combinação das funcionalidades de eventos presenciais e virtuais, convertendo-

os em eventos híbridos, permite aos organizadores de congressos um espectro 

muito mais amplo de opções para envolver os seus participantes. 

VANTAGENS

• Abrange mais participantes (presenciais e virtuais)

• Permite a participação individual ou de pequenos grupos

• Disponibiliza novas formas de entrega e comunicação de conteúdos

• Possibilita a conexão ou visualização de vários eventos que ocorrem simultaneamente ou em 

diferentes horários ou locais

• Amplia o alcance da mensagem através do redirecionamento do conteúdo do evento

• Inclui pessoas que não poderiam comparecer de outra forma (executivos ocupados, 

participantes globais)
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1. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

Num evento virtual ou híbrido, é necessário estabelecer objetivos claros, que, mais 

tarde, vão ser fundamentais para tomar decisões relativas ao desenho, estrutura e 

soluções a utilizar.

EXEMPLOS:

1. EXPANDIR O ALCANCE DO EVENTO: Aproveite a vertente virtual para expandir o público-alvo do 

seu evento, fazendo-o chegar a participantes que não tenham oportunidade de marcar presença.

2. DINAMISMO & CRIATIVIDADE: Melhore a satisfação e interação do seu evento através de 

ferramentas digitais, tais como chats que promovem o networking, votações e inquéritos.

3. EXTENSÃO DA DURAÇÃO DO EVENTO: Prolongue a vida do seu evento através de conteúdos 

digitais partilháveis que podem ser usados e discutidos posteriormente em redes sociais.

4. ABRANGER NOVOS ORADORES: Inclua no seu evento oradores impossibilitados de participar  

presencialmente.

5. MAXIMIZAR OPORTUNIDADES: Aproveite as especificidades e as oportunidades que o meio virtual 

oferece para gerar receita, reduzir custos e apoiar iniciativas sustentáveis.
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Num evento híbrido decida o que vai ser apresentado virtualmente, tendo em 

conta que é importante que os objetivos sejam atingidos, quer para o público 

virtual ou presencial. 



2. ADAPTAÇÃO DE CONTEÚDOS

Depois de decidir quais os objetivos para o seu evento e respetivo público-alvo, é 

necessário definir os conteúdos a apresentar no evento. Ao determinar que 

sessões serão transmitidas, defina o respetivo formato.

1. OTIMIZAÇÃO DE CONTEÚDOS: Nos eventos virtuais e híbridos é necessário adaptar/reduzir 

conteúdos, oradores e duração do evento, sessões e apresentações de acordo com a sua 

componente virtual.

2. QUALIDADE VS QUANTIDADE: Necessidade de uma enfatização da qualidade vs quantidade de 

conteúdos, bem como uma aposta clara em sessões mais curtas.

3. FORMATO DAS APRESENTAÇÕES: Desenvolva conteúdos através de formatos mais dinâmicos que 

permitem ser maximizados em eventos com uma forte componente virtual, como por exemplo 

vídeos e animações.

4. SOLUÇÕES ONLINE FRIENDLY: Privilegie painéis ao vivo e discussões em pequenos grupos com 

apresentações pré-gravadas. Considere oferecer apenas algumas das sessões mais interessantes ao 

vivo e as restantes sob pedido.
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Ao organizar um evento virtual ou híbrido é crucial escolher o formato e a 

tecnologia certas, adaptando conteúdo, agenda e canais de modo a cativar os 

participantes e palestrantes, servindo e protegendo os interesses e objetivos dos  

patrocinadores e expositores.



3. PREPARAÇÃO DOS INTERVENIENTES

Devido às características das plataformas digitais que um evento com uma 

componente virtual necessita, a preparação prévia da comunicação, conteúdos, 

tecnologia e pessoas envolvidas é ainda mais decisiva.

1. GERIR A COMUNICAÇÃO: É decisivo comunicar aos oradores a importância dos prazos de entrega 

de qualquer tipo de informação a ser usada durante o evento. 

2. PREPARAÇÃO E ENSAIOS: As apresentações precisam de ser carregadas e testadas na plataforma 

web com antecedência e os oradores devem ser incentivados a ensaiar previamente as suas sessões.

3. ASSISTÊNCIA A ORADORES: É aconselhável o acompanhamento por parte de um profissional que 

preste assistência aos oradores, garantindo que estes estejam confortáveis com as tecnologias 

usadas. 

4. MATERIAL DO EVENTO: Deve ser claro para todos os participantes, que tipo de material está 

disponível, os meios existentes para a sua distribuição e onde o encontrar. 

5. PLANO DE BACKUP: Na impossibilidade de um orador poder apresentar, pode ser transmitido um 

vídeo ou a agenda poderá ser reajustada. Se, por algum motivo, a tecnologia falhar, basta aguardar 

que volte a haver sinal, notificando o público de que qualquer parte da apresentação perdida estará 

disponível on-line após a conferência.
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Em eventos onde a tecnologia é o elemento base da sua execução, a preparação 

e a coordenação dos diversos elementos tornam-se decisivas para garantir a 

fluidez e sucesso do evento.



4. PROMOÇÃO DO DIGITAL

Construa uma experiencia virtual o mais próxima possível da experiência 

presencial e melhore a satisfação do participantes aumentando o seu 

envolvimento através das ferramentas digitais.

1. CHAT ONLINE: Dê ao seu público virtual um meio de interagir, comentar e receber esclarecimentos 

enquanto mantem o controlo da conferência. 

2. VOTAÇÕES E QUESTIONÁRIOS: Realize votações e questionários online sobre qualquer assunto 

durante o seu evento para recolher opiniões e comentários dos seus participantes.

3. PUBLICIDADE: Impulsione a visibilidade das empresas patrocinadoras e expositoras através de 

anúncios específicos que os utilizadores poderão ver através das plataformas digitais.

4. MENSAGENS PERSONALIZADAS: Crie uma mensagem personalizada que incentive uma ação por 

parte do público ou alerta para alguma alteração relativa à agenda do evento.

4. NETWORKING: Permita que os utilizadores consultem uma lista de participantes com as suas 

informações e contactos, promovendo o networking antes, durante e após o evento.
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Os recursos digitais que o seu evento virtual ou híbrido pode ter são vastos. 

Alguns são obrigatórios, outros são opcionais. Os recursos digitais a utilizar devem 

estar alinhados com os objetivos que foram definidos para o evento. 



5. ENVOLVIMENTO DOS PARTICIPANTES

Defina expectativas corretas entre os participantes e amplie o seu público 

potencial através de um plano claro de marketing e comunicação que promova 

um forte envolvimento entre todos os intervenientes.

1. ADAPTAR A COMUNICAÇÃO: A comunicação precisa de ser adaptada à versão on-line usando todas 

as plataformas disponíveis: website, plataforma de evento virtual, área de exposição virtual, social 

media, notificações push, e-mails diretos, questionários, etc.

2. USO DE REDES SOCIAIS: Redes sociais como Twitter, Facebook e YouTube e o uso de hashtags são 

uma ótima forma de conectar os seus participantes e facilitar conversas e feedbacks, estejam eles 

presentes fisicamente no evento ou a participar virtualmente.

3. PATROCINADORES E EXPOSITORES: Crie uma estratégia digital para patrocinadores e expositores, 

gerindo e aconselhando sobre as oportunidades de criação de perfil e interação oferecidas pela 

plataforma digital. 

4. AUMENTE O ENVOLVIMENTO: Organize concursos, jogos e prémios, cujos resultados podem ser 

partilhados diretamente nas redes sociais dos participantes com hashtags personalizadas. Esta ação 

criará entusiasmo durante e após a experiência do evento virtual ou híbrido.
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Antes, durante ou depois de um evento virtual ou híbrido, a estratégia de 

marketing digital é crucial para demonstrar transparência, inspirar e criar 

confiança. Estes fatores são decisivos  para o sucesso do seu evento. 



6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

O desempenho do evento pode ser medido através de KPIs que podem ser 

comparados com os de eventos anteriores. Para uma correta avaliação, os dados 

quantitativos devem ser equilibrados com pesquisas qualitativas e feedback.

1. FAÇA USO DAS MÉTRICAS: Todas as plataformas digitais fornecem várias métricas (participantes 

registados, número de espectadores, tempo médio na sessão, número de interações, etc.). O plano e 

as métricas prioritárias vão influenciar o design do evento e quaisquer ajustes que forem feitos.

2. FOLLOW UP A PARTICIPANTES: É importante fazer questionários de modo a obter feedback sobre o 

sucesso do evento. Adicione perguntas sobre a acessibilidade às plataformas digitais, se existiu algum 

problema com o sinal e se pretendem participar num próximo evento presencialmente ou online.

3. PATROCINADORES E EXPOSITORES: Mais importante de que quantas pessoas estes eventos podem 

alcançar é  saber que tipo de pessoas. A análise de dados pode ser aproveitada para identificar dados 

demográficos e ajudar a corresponder participantes com patrocinadores e expositores.
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As tecnologias podem ser usadas para rastrear dados importantes que o ajudarão 

a demonstrar o ROI, melhorar a experiência do evento e permitir que se 

concentre noutras questões estratégicas do evento.



www.abreuevents.com

Porto

Lisboa

Abreu Events Porto

Tel.: (+351) 222 043 570

email. info@abreuevents.com

Abreu Events Lisboa

Tel.: (+351) 214 156 065

email. info@abreuevents.com
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UMA EQUIPA DEDICADA AO SEU SUCESSO

CONTACTE-NOS E DESCUBRA TUDO O QUE PODEMOS FAZER PELO SEU EVENTO VIRTUAL OU HÍBRIDO!

Atuamos de forma transparente, com rigor e ética, regendo-nos por práticas que, simultaneamente  acrescentam valor ao seu 

evento e produzem resultados. 
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