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LIVING
CULTURE
Consultoria cultural e de desenvolvimento
de projectos em museus, exposições,
parques temáticos e outros espaços culturais.
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A MUSE É UMA EMPRESA
ESPECIALISTA NO PLANEAMENTO,
PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE AMBIENTES EXPOSITIVOS
E CONSULTORIA CULTURAL

EVENTOS
E EXPOSIÇÕES

MUSEUS E
AMBIENTES TEMÁTICOS

Nascemos como resposta aos crescentes desafios que as
instituições culturais enfrentam na actualidade, que exigem cada
vez mais dos seus profissionais e aos novos modelos de
organização, financiamento, gestão e comunicação, por sua vez
são mais criativos, flexíveis e multidisciplinares.

CONSULTORIA CULTURAL

REABILITAÇÃO DE
PATRIMÓNIO CULTURAL

Criamos experiências culturais, envolventes e estimulantes,
como parceiros das instituições e dos seus proﬁssionais,
trabalhando em cooperação e com o foco nos seus objetivos
e missão.

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

INDÚSTRIAS CRIATIVAS

Contamos com uma ampla rede de proﬁssionais de renome,
nacionais e internacionais, promovendo assim as sinergias
necessárias que permitem alcançar as melhores soluções para
renovar e ﬁdelizar públicos.
As nossas soluções são:
› constituídas por serviços individuais ou integrados (chave-na-mão);
› personalizadas, distintivas, funcionais e memoráveis;
› adaptadas à medida do cliente e dos seus objetivos.
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2015

2015

MUSEU DO
FC PORTO BY BMG

PAVILHÃO DE ANGOLA
MILÃO . ITÁLIA
EXPO MILANO 2015

Porto . Portugal . 2013

1.º Prémio
Melhor Pavilhão - Class
Expo Pavilion Heritage
Awards

Prémio Inovação e Criatividade
2015 da Associação Portuguesa
de Museologia
Nomeado para o prémio
European Museum of the Year
Award (EMYA) 2016

Medalha de Prata
Melhor desenvolvimento
do Tema BIE - Bureau
International d’Expositions
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Prémio Especial
World Association of
Agronomists (WAA)
Class Expo Pavilion
Heritage Awards

Prémio Especial
Women And Architecture Arc
Vision - WE - Women For Expo
Arquiteta Paula Nascimento.
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PROJETOS
PREMIADOS

2013
MUSEU DE SAN TELMO
San Sebastian . Espanha . 2011

Desenho Arquiteto Juan Pablo Rodríguez Frade

EMYA 2013 - European Museum of the Year
Recomendação Especial

2009
CENTRO ARQUEOLÓGICO L’ALMOINA
VALÊNCIA . Espanha . 2007
Desenho Arquiteto José Maria Herrera

2º lugar - EMYA 2009 - European Museum of the Year
Recomendação Especial

2008
PAVILHÃO DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
SaRAGOÇA . Espanha . EXPO SARAGOÇA 2008
Desenho Arquiteto JOAN SIBINA
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2008
PAVILHÃO DA ARÁBIA SAUDITA
SaRAGOÇA . Espanha . EXPO SARAGOÇA 2008
Desenho de OLGA SUBIRÓS

Medalha de Prata - Melhor Design e Qualidade de
Conteúdos

2008
PAVILHÃO DO KUWAIT
SaRAGOÇA . Espanha . EXPO SARAGOÇA 2008
Desenho de SERGI RIPOLL & PAU VILANOVA

Prémio do Público
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2007
PARQUE ARQUEOLÓGICO DAS MINAS DE GAVÀ
BARCELONA . Espanha . 2007
Prémio Nacional de Arquitectura da Generalitat de
Catalunya ao Arquiteto Dani Freixes e Associados.
Diploma Turístic - Fomento do Turismo da
Generalitat de Catalunya
Nomeado para os EMYA 2008 - European
Museum of the Year
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2007
MUSEU DA MÚSICA DE BARCELONA
BARCELONA . Espanha . 2007
Prémio Projetos e Exposições 2007 da Associació de
Museólgs de Catalunya, ao arquiteto Dani Freixes e
Associados.
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Medalha de Ouro - Melhor Design e Qualidade de
Conteúdos

MUSEUS
E AMBIENTES
EXPOSITIVOS

10

Quer se trate de um
museu num novo
edifício ou uma
exposição num espaço
reabilitado, os nossos
especialistas possuem
uma vasta experiência
em arquitectura,
engenharia, museologia
e design.
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DESIGN, ARQUITETURA
E CONSTRUÇÃO
Damos especial atenção às questões relacionadas com:

seguindo todas as orientações
regulamentares e as melhores práticas
de ergonomia e fruição do espaço.

COEXISTENCIA
entre o espaço e o conteúdo expositivo.

SUSTENTABILIDADE

tendo em conta os materiais utilizados
e as questões de eficiência energética
versus desempenho.

CONCEÇÃO E TEMATIZAÇÃO
Partindo das orientações e objetivos apresentados, fazemos todo
o trabalho necessário para tornar real a sua visão.
Desenvolvemos propostas de conceção personalizadas
e adequadas a cada contexto e aos objetivos temáticos
e expositivos.

SEGURANCA

ACESSIBILIDADE

pois a integridade dos
visitantes e dos colaboradores
é fundamental.

nomeadamente públicos com
necessidades especiais pois
acreditamos que a inclusão
é uma prioridade.

PROPOSTA DE PROJETO
Os nossos especialistas reúnem todas as informações necessárias à
elaboração da Proposta de Projeto. Independentemente do âmbito
do trabalho, a nossa proposta parte sempre de um estudo sólido e
fundamentado.
As nossas propostas apresentam estratégias de ações e soluções
museográficas que garantam a sustentabilidade do museu ou
exposição, designadamente em termos de manutenção, operação e
programação.

COMUNICACAO & DESIGN

CONSERVACAO

de ambientes expositivos de modo
a garantir a mensagem e a
interpretação da informação a
transmitir aos visitantes.

tendo em conta o actual estado
do edifício que vai receber o projeto e
principalmente se for uma construção
de património classificado.

projeto do Pavilhão de Angola
na Expo Milano 2015, Itália
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FUNCIONALIDADE

SUPORTES

EXPOSITIVOS
PESQUISA E

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
Para cada projeto, a nossa equipa de especialistas
poderá desenvolver todo o tipo de conteúdos.
A forma como expressamos a mensagem que
queremos veicular é de extrema importância. Seja
através da palavra, da imagem, do som ou até de
conteúdos multimédia e interativos, todos os
conteúdos têm que ser cuidadosamente selecionados e
produzidos.

São vários os tipos de exposições
e as abordagens que se poderão fazer.
Das mais contemporâneas às
mais tradicionais, os suportes
expositivos são escolhidos de
acordo com estes dois parâmetros.
Também poderão ser determinados
por fatores como a exigência da
rotatividade, caso se tratem de
exposições temporárias. A MUSE
produz qualquer tipo de suporte
expositivo.

PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS

3D, 4D E 5D
Os nossos profissionais trabalham
com as últimas tecnologias para
produzir filmes nos formatos
mais recentes.
Os recursos audiovisuais numa
exposição podem ser muito
variados, desde um pequeno ecrã
integrado na cenografia, até
espaços e ambientes imersivos
dotados dos últimos avanços
tecnológicos, passando pela criação
e execução de projetos de
sonoplastia, videomapping e
holografia (teatro virtual).

Pavilhão de Angola na Expo Milano 2015, Itália
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INSTALAÇÃO

TÉCNICA
E AUDIOVISUAL
Os nossos técnicos asseguram a
instalação técnica e audiovisual
recorrendo a técnicas e equipamentos
sofisticados e de última geração
para potenciar a máxima qualidade.

AMBIENTES IMERSIVOS

OPERAÇÃO

E INTERATIVOS

E MANUTENÇÃO

A diferenciação dos espaços assenta
cada vez mais na sua capacidade de mobilizar
públicos e de transmitir emoções através
de experiências recriadas e vividas como se
fossem reais. Temos uma vasta experiência
neste domínio e sabemos como criar
ambientes envolventes e experiências únicas.

Sempre que solicitado pelo cliente,
asseguramos a operacionalidade e
manutenção do espaço e estamos
presentes em todas as etapas
do processo.
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CONSULTORIA
CULTURAL
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A MUSE
POSICIONA-SE
NO MERCADO
NACIONAL E
INTERNACIONAL
como empresa de consultoria
estratégica e operacional
que realiza estudos, projetos
e programas de planeamento,
desenvolvimento, investimento,
e valorização de ativos
no âmbito da cultura, da produção
artística e da reabilitação de património.
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CONSULTORIA
CULTURAL
Em intervenÇÕEs especÍficas ou em projetos
integrados, prestamos consultoria cultural
nas mais diversas Áreas e os nossos profissionais
especializados estÃo aptos a oferecer os
seguintes serviÇos:

CULTURA
Planeamento, desenvolvimento, valorização cultural e produção artística.

DELINEAÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO
de planos de captação de
investimento

ANÁLISE E
DIAGNÓSTICO
de projectos
culturais

SOLUÇÕES DE
RENTABILIZAÇÃO
de projetos culturais
e artísticos

MECENATO
CULTURAL,
captação de apoios
e patrocínios

PLANEAMENTO E
GESTÃO
de projetos e
intervenções territoriais

PROCUREMENT
permanente de
oportunidades de negócio

ASSESSORIA DIRECTA
à criação sustentada de
parcerias e à concretização
de negócios

OPERACIONALIZAÇÃO de
candidaturas
a instrumentos financeiros
dirigidos ao investimento
na arte e na cultura

Pavilhão da Água Extrema na Expo Saragoça 2008, Espanha

CONSULTORIA

DE FINANCIAMENTO

Pavilhão Ponte na Expo Saragoça 2008, Espanha

A Muse apoia na definição da estratégia de financiamento
e fornece apoio à apresentação de candidaturas a fundos nacionais
ou internacionais compatíveis com a visão e missão da instituição.
Desenvolve igualmente serviços de assistência técnica e de
acompanhamento permanente associados à gestão das fases de
implementação dos projectos e programas realizados. É assim que
CULTURA & PATRIMÓNIO se assumem como as palavras-chave
da actividade da Muse.
Museu da Música de Barcelona, Espanha
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IDENTIFICAÇÃO DAS
PRINCIPAIS FONTES
E MODALIDADES DE
FINANCIAMENTO
aplicáveis ao investimento na
cultura, património e indústrias
culturais e criativas
› Projetos de produção artística,
investimento privado e ou
financiamento

LIVING CULTURE

Identiﬁcação das principais oportunidades,
fontes e modalidades de ﬁnanciamento,
existentes e perspectivadas, aplicáveis ao
investimento na cultura, património e
indústrias culturais e criativas.

FATORES DE DIFERENCIACAO
,
› Know-how internacional de cariz
estratégico e operacional
› Competências e valências
multidisciplinares
› Contactos de ligação com agentes
e parceiros, institucionais e económicos,
nos mercados internacionais
› Resiliência territorial, institucional
e empresarial
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Pavilhão Ponte na Expo Saragoça 2008, Espanha

ESTUDOS DE VIABILIDADE
E SUSTENTABILIDADE
Antes de avançar para a execução de qualquer projeto, é fundamental fazer uma análise do meio envolvente
para identificar claramente as suas condicionantes. Esta análise deve ser feita não só ao contexto externo
mas também à situação interna da instituição, como uma espécie de reflexão sobre o impacto do
empreendimento nas suas estruturas e funcionamento.
Análise do contexto sócio - económico e cultural da instituição, levantamento do potencial e limitações do
projeto, análise dos requisitos necessários que devem constar nas suas propostas de conceção e execução
do projeto, levantamento dos recursos humanos, financeiros, materiais necessários para executar o projeto
são alguns dos serviços que a MUSE pode desenvolver.
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REABILITAÇÃO DE
PATRIMÓNIO CULTURAL

ESTUDO
DE PÚLICO
Os estudos de públicos são fundamentais para conhecer a comunidade
e para definir a programação mais adequada à fidelização e captação de
novos públicos. Ao promover uma avaliação da gestão dos recursos e do
impacto dos seus programas e serviços, o estudo de públicos permite ainda:
› Identificar as necessidades e exigências de públicos actuais e potenciais;
› Caracterizar os vários perfis sócio-culturais dos visitantes;
› Adequar e melhorar os serviços e programas apresentados;
› Conhecer as preferências, expectativas e índices de satisfação dos
visitantes perante o conteúdo, o espaço e os serviços complementares.
Centro Arqueológica de L´Almoida, Espanha
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A MUSE presta serviços no âmbito da reabilitação de património
cultural, designadamente na adaptação de imóveis com valor
arquitetónico, histórico ou cultural ou de imóveis já classificados ou
em vias de classificação ao abrigo da Lei do Património Cultural.
Uma estratégia de dinamização e optimização de espaços culturais
passa por dotar estes equipamentos com a criação de serviços
culturais e turísticos, como museus ou ambientes expositivos.
Muitos museus e instituições culturais encontram-se em localizações
privilegiadas e em edifícios de grande valor arquitetónico. Poderá
ainda oferecer um local alternativo para a realização de eventos como
reuniões, palestras, espetáculos, sessões de cinema e eventos
corporativos. Com esta medida, além de obter uma fonte de receita
adicional, a instituição acede a potenciais públicos e reforça laços com
os existentes.

COMUNICAÇÃO
E MARKETING
Design e Estratégia
de Comunicação:

› Idealizamos toda a
identidade corporativa e
visual, estacionário, suportes
de comunicação impressa,
conceção e produção de
catálogos, brochuras,
folhetos, vinis, plano de meios
e merchandising.

Pavilhão Ponte na Expo Saragoça 2008, Espanha

COMUNICAÇÃO WEB e MULTIMÉDIA:

› Design de Comunicação: idealizamos toda a identidade corporativa
e visual, estacionário, suportes de comunicação, marketing digital.
› Conteúdos: produção de conteúdos de comunicação como catálogo,
programas, agendas, vídeos institucionais e promocionais, captura de
imagem, entre outros.
› Web e Multimédia: acreditamos que uma presença actualizada
e coerente na internet é hoje um eixo de comunicação fundamental.
Design e implementação de websites, ações de marketing digital,
newsletters, aplicações interativas e mobile, podcasts, gestão de presença
em redes sociais, entre outros, são alguns dos serviços que prestamos.
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APOIO À
PROGRAMAÇÃO
Apoiando-se nos estudos
de públicos, a MUSE auxilia a
elaboração dos Planos Anuais de
trabalho e programação cultural
tendo em vista uma maximização
dos recursos e tomando como
base os objectivos traçados
pela instituição.
Em estreita colaboração com os
profissionais da instituição, a
MUSE poderá dar formação,
desenvolver programas
específicos, dirigidos a públicos
diversos e ainda fornecer
material de apoio para a
realização das atividades.

APOIO À GESTÃO
São muitos os desafios que as instituições culturais enfrentam
atualmente. A pressão sentida para apresentar propostas de qualidade,
relevantes e significantes é acompanhada de uma crescente exigência
de resultados quantitativos e mensuráveis. São esperadas dos seus
profissionais competências adicionais que muitas vezes extrapolam
a sua formação.
Novos modelos de trabalho, organização e gestão tornam-se
necessários para responder de forma eficaz a estes desafios.
A MUSE tem dedicado grande parte da sua atividade ao setor cultural
no auxílio e na resposta a estes mesmos desafios.
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Disponibilizamos serviços de apoio
à gestão e organização em vários âmbitos:
› Estratégias de inanciamento e apoio
à angariação de fundos: crowdfunding,
mecenato cultural, patrocínios e apoios;
› Planos de gestão de recursos humanos,
materiais e financeiros;
› Apoio à implementação de soluções
de gestão e procedimentos administrativos,
técnicos, de segurança, entre outros.

LIVING CULTURE

Londres | Barcelona | Lisboa | São Paulo
Luanda | Milão

SERVIÇOS
EDUCATIVOS

Pavilhão de Angola na Expo Milano 2015, Itália

Os Serviços Educativos promovem uma maior ligação
entre o público e o universo temático de qualquer
museu ou espaço cultural, criando experiências
gratificantes que fomentem visitas regulares numa
perspetiva de educação não-formal.
Em estreita colaboração com os profissionais da
instituição, a MUSE poderá dar formação,
desenvolver programas específicos, dirigidos a
públicos diversos e ainda fornecer material de apoio
para a realização das atividades.

FORMAÇÃO TÉCNICA
E GESTÃO DOCUMENTAL
Em conjunto com o cliente, a MUSE
desenvolve programas de formação
endereçados às necessidades da instituição.
Estes programas são ministrados por
formadores acreditados cujas metodologias
são adaptadas para cada situação e para cada
objectivo.
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MUSEUMS & EXPOS INTERNATIONAL LIMITED
Palladium House, 1-4 Argyll Street,
London W1F 7LD
United Kingdom

T. +44 (0) 20 7831 3056 | E. info@museintl.co.uk | W. www.museintl.co.uk
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