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O processo de intercâmbio 
europeu no sector da música 
torna-se pois mais vital que 
nunca, dado o atual contexto 
de transformação que se vive 
e a necessidade da procura de 
novas soluções. O Westway 
LAB 2021 arranca assim com o 
IMPALA CAMPUS, novo projeto 
europeu de formação para jo-
vens profissionais da indústria 
da música. 
É dentro desse espírito refor-
çado de capacitação e colabora-
ção internacional que lançamos 
uma ideia já habitada em edi-
ções anteriores mas que agora 
ganha novos contornos: um foco 
ibérico a acontecer em 2022.
Antecipando essa vibração, te-
remos, neste ano tão particular 
das nossas vidas, o contributo 
de 2 figuras importantes da área 
em ambos os países, no papel 

de Keynote nacional e interna-
cional: João Carvalho (Paredes 
de Coura / Primavera) e Robert 
Grima (Live Nation Espanha).
Garantimos também, como 
sempre, um espaço central para 
artistas e parceiros que têm 
dado corpo a esta construção 
de relações e investido sem 
reserva no potencial que se 
vai desenhando anualmente 
em Guimarães no universo 
da música. Fundação GDA, 
I.N.E.S., E.T.E.P., Antena 3 e 
Why Portugal alimentam o pro-
grama nacional e estrangeiro de 
talentos com a diversidade no 
critério; enquanto a AMAEI e a 
MERLIN, sua parceira, apontam 
a estrada pela frente no âmbito 
da música digital.
Rui Torrinha

Westway LAB is returning this 
spring, for its 8th consecutive 
edition. The four-day celebration 
of music, organised digitally, will 
inspire a series of professional 
encounters and exchanges of 
knowledge that can sustain 
future paths of work.

European exchanges in the music 
sector are more important than 
ever, given the current context of 
transformation and the need to find 
new solutions. Westway LAB 2021 
begins with IMPALA CAMPUS, a 
new European training project for 
young music professionals.
In this reinforced spirit of 
international training and 
collaboration we have launched 
an idea that was present in 
previous editions, but now takes 
on new forms: an Iberian focus, to 
be held in 2022.
Anticipating this exciting event, this 
year’s edition, in this very particular 
moment in our lives, includes two 

important musicians from Portugal 
and Spain, who will give the 
national and international Keynote 
speeches: João Carvalho (Paredes 
de Coura / Primavera) and Robert 
Grima (Live Nation Spain).
Westway Lab once again offers 
a central space for artists and 
partners who have embraced the 
chance to build new relationships, 
exploring the potential traced 
each year in the world of music in 
Guimarães. The rich programme 
of national and foreign talent 
underlines the diversity of 
programming criteria, in which 
Fundação GDA, I.N.E.S., E.T.E.P., 
Antena 3 and Why Portugal. 
AMAEI and MERLIN, her partner, 
chart a way forward in the field of 
digital music.
Rui Torrinha

O Westway LAB regressa ao 
seu calendário de primavera 
para cumprir a sua 8ª edição 
consecutiva. Uma viagem de 
quatro dias assegurada pela 
via digital, com a celebração da 
música a impulsionar encontros 
profissionais e trocas de 
conhecimento para sustentar 
caminhos futuros.
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QUA 7 ABR
WED 7 APR

13H00-17H00 | PLATAFORMA ONLINE
1PM-5PM | ONLINE PLATFORM
CONFERÊNCIAS PRO
PRO CONFERENCES

 

QUI 8 ABR 
THU 8 APR

10H00-17H00 | PLATAFORMA ONLINE
1PM-5PM | ONLINE PLATFORM
CONFERÊNCIAS PRO
PRO CONFERENCES

SEX 9 ABR
FRI 9 APR

10H00-16H00 | PLATAFORMA ONLINE
10AM-4PM | ONLINE PLATFORM
CONFERÊNCIAS PRO
PRO CONFERENCES

21H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
9PM | ONLINE STREAMING  
DIABO A SETE
Why Portugal

22H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
10PM | ONLINE STREAMING    
TRISTANY
Antena 3

23H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
11PM | ONLINE STREAMING    
DA CHICK
Antena 3

SÁB 10 ABR
SAT 10 APR

10H00-15H00 | PLATAFORMA ONLINE
10AM-3PM | ONLINE PLATFORM
CONFERÊNCIAS PRO
PRO CONFERENCES
 

15H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
3PM | ONLINE STREAMING
ATUAÇÕES STREAMING
STREAMING SHOWS

21H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
9PM | ONLINE STREAMING      
BICHO CARPINTEIRO
Why Portugal 

22H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
10PM | ONLINE STREAMING    
BEATRIZ PESSOA
Why Portugal

23H00 | TRANSMISSÃO ONLINE
11PM | ONLINE STREAMING    
P.S. LUCAS 
Antena 3

REGISTOS

CONFERÊNCIAS

PRO
PRO CONFERENCES

REGISTRATIONS

WESTWAYLAB.COM

TRANSMISSÃO

ONLINE DOS

CONCERTOS
STREAMING CONCERTS

FACEBOOK.COM/WESTWAYLAB.PORTUGAL
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Tristany pinta com a voz, ilustrando a 
realidade por ele vivida, através do seu olhar 
e do olhar das pessoas que o rodeiam.  
Olhos que falam sobre realidades 
inviabilizadas, marginalizadas e por 
vezes romantizadas. Através da sua arte 
multidisciplinar, expressa a sua maneira 
sentir, criando assim uma multiplicidade de 
ritmos, com sonoridades cruas e estímulos 
visuais diversificados, representando todas 
as culturas em que se sente inserido. A partir 
da atmosfera da Linha de Sintra, onde vive, o 
músico traz na bagagem o álbum de estreia 
Meia Riba Kalxa (2020), que tem recebido 
amplos elogios da crítica especializada.

Tristany paints with his voice, 
illustrating the reality that he sees 
through his own eyes and of the 
people around him. Eyes that talk 
about unfeasible, marginalised 
and sometimes romanticised 
realities. He expresses his 
distinct sensations through his 
multidisciplinary art, creating a 
multiplicity of rhythms, with raw 
sounds and diversified visual 
stimuli, that represent the different 
cultures that he feels he pertains 
to. From the atmosphere of the 
Sintra line, where he lives, the 
musician’s portfolio includes his 
debut album, Meia Riba Kalxa 
(2020), which was widely praised 
by specialist critics.

21H00 | 9PM  

DIABO
A SETE
WHY PORTUGAL

22H00 | 10PM

TRISTANY
ANTENA 3

SEX 9 ABR TRANSMISSÃO ONLINE | FRI 9 APR ONLINE STREAMING

CELSO BENTO flautas, gaita-de-fole, percussões, voz / flutes, bagpipes, percussions, voice //  
EDUARDO MURTA baixo elétrico / eletric bass // LUÍSA CORREIA guitarra / guitar // MIGUEL CARDINA bateria / 
drums // PEDRO DAMASCENO cavaquinho, bandolim, concertina, voz / cavaquinho, bandolim, concertina, voice //  

SARA VIDAL voz, harpa celta, adufe, pandeireta galega / voice, celtic harp, adufe, galician tambourine

JOÃO PEREIRA “TRISTANY” voz, conga / voice, conga // SUSANA FRANCÊS violino, voz / violin, voice // 
BRÁULIO GARRIDO DJ / DJ // JOSHUA EGBEAMA percussão, baixo / percussion, bass //  

ARY loop station, voz / loop station, voice // CÉLIO guitarra / guitar

Diabo a Sete é uma banda folk-rock 
portuguesa que cruza ritmos, melodias e 
instrumentos associados à matriz tradicional, 
com letras e sonoridades contemporâneas. 
Criativos e com um imaginário particular, os 
seus espetáculos são conhecidos pelo seu 
dinamismo, onde se pode sentir a energia 
da festa popular. Sediados em Coimbra 
desde 2003, contam com três discos 
editados e participações em importantes 
festivais associados à world music, que 
lhes permitiram recolher ótimas críticas 
tanto a nível nacional como internacional, 
confirmando-os como uma referência 
incontornável na reinvenção da música 
portuguesa de raiz. Atualmente, encontram- 
-se a gravar o quarto álbum de originais, com 
edição prevista para 2021.

Diabo a Sete is a Portuguese 
folk-rock band that combines 
traditional rhythms, melodies and 
instruments with contemporary 
lyrics and sounds. Creative and 
with special imaginative energy, 
their performances are famous 
for their dynamism, in which 
we sense the energy of popular 
festivities. Based in Coimbra 
since 2003, they have released 
three albums and played in 
important world music festivals, 
with excellent national and 
international reviews, confirming 
them as a key force in the 
reinvention of Portuguese music 
from scratch. They are currently 
recording their fourth album of 
original tracks, due to be released 
in 2021.

©
 H

en
riq

ue
 P

at
ríc

io

©
 D

io
go

 C
ar

va
lh

o



W
E

S
T

W
A

Y
 L

A
B

 .
 9

W
E

S
T

W
A

Y
 L

A
B

 .
 8

Intérprete, compositora e recentemente 
produtora do seu mais recente álbum 
Conversations with the beat, a portuguesa 
Da Chick continua em mutação na pesquisa 
pela liberdade e novas formas de expressar 
a sua visão e criatividade. Sempre com 
muita atenção à sua imagem, vídeos e 
performances em palco, Da Chick fala 
connosco não só com melodias e palavras, 
mas também com cores e sonhos visuais.  
Do electro ao disco, do boogie ao dub, de 
cantar a produzir música, Da Chick parece 
estar apenas a começar a sua longa viagem 
pela música. No Westway LAB, promete 
deixar-se guiar pelo momento e pelo seu 
maior aliado, o groove, através de uma 
performance intimista e experimental.

Portuguese musician, composer 
and, recently, the producer of her 
most recent album Conversations 
with the beat, Da Chick continues 
to explore new musical styles, 
in her search for freedom 
and new ways to express her 
personal vision and creativity. 
Always paying close attention 
to her image, videos and live 
performances, Da Chick speaks 
to us not only through melodies 
and words, but also colours and 
visual dreams. From electro to 
disco, from boogie to dub, from 
singing to producing music, Da 
Chick seems to be just beginning 
her long journey through music. 
At Westway LAB, she promises 
to surrender to the moment and 
her greatest ally - the groove - in 
an intimate and experimental 
performance.

23H00 | 11PM 

DA CHICK
ANTENA 3

SEX 9 ABR TRANSMISSÃO ONLINE | FRI 9 APR ONLINE STREAMING

DA CHICK (TERESA SOUSA) voz, guitarra, teclados / voice, guitar, keyboards

SÁB 10 ABR TRANSMISSÃO ONLINE | SAT 10 APR ONLINE STREAMING

A mostra europeia de talento que 
habitualmente se distribui pela cidade de 
Guimarães em abril – os muito celebrados 
City Showcases – ocupa de novo, este ano, 
o campo virtual através de um programa 
streaming que congrega uma série de 
projetos musicais provenientes de vários 
países e diferentes estéticas. É também 
por esta via que o Westway LAB se liga 
a algumas das mais importantes redes 
europeias do sector, das quais é membro 
integrante, tais como o E.T.E.P. e o I.N.E.S.

The European talent showcase 
that usually takes place in the 
city of Guimarães in April - the 
renowned City Showcases - will 
once again be held this year in 
the virtual sphere, in a streaming 
programme that brings together 
a series of musical projects from 
different countries and different 
aesthetics. In this manner 
Westway LAB will also connect 
to several of Europe’s most 
important networks in this sector, 
such as E.T.E.P. and I.N.E.S., of 
which it is a full member.

15H00 | 3PM

ATUAÇÕES 
STREAMING
STREAMING SHOWS

Apoios

OLIVIA IS A GHOST (SPANISH WAVE)

GO CACTUS (SPANISH WAVE)

MELENAS (SPANISH WAVE | ETEP)

PINPILINPUSSIES (SPANISH WAVE | ETEP)

MY UGLY CLEMENTINE (ETEP)

JULIA BARDO (ETEP)

TUYS (INES#talent)

ALICIA EDELWEISS (INES#talent)

SOFIA TALVIK (INES#talent)

MIRA QUEBEC
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SÁB 10 ABR TRANSMISSÃO ONLINE | SAT 10 APR ONLINE STREAMING

O Bicho Carpinteiro é rock instrumental e 
um folk “musculado” regado a viras, fados, 
chulas e lenga-lengas servidos numa bandeja 
de ambientes eletrónicos temperados com 
toda a riqueza que a tradição portuguesa 
tem para oferecer. Violas braguesa e beiroa 
e cavaquinhos eletrificados, bombos 
tradicionais e adufes quitados e lenga-lengas 
com auto-tune são as ferramentas que Vasco 
Ribeiro Casais (Omiri, Seiva, Dazkarieh) e Rui 
Rodrigues (Casuar, LOT, Uxukalhus), dois 
músicos com “bicho carpinteiro”, usam e 
abusam para trazer o caldeirão nostálgico de 
Portugal a uma nova luz.

Bicho Carpinteiro features 
instrumental rock and “muscular” 
folk watered with viras, fados, 
chulas and lenga-lengas served in 
a tray of electronic environments 
seasoned with all the richness 
that Portuguese tradition has to 
offer. Violas Braguesa and Beiroa 
and electrified Cavaquinhos, 
traditional drums and trimmed 
puffs and lenga-lengas with 
auto-tune are the tools that Vasco 
Ribeiro Casais (Omiri, Seiva, 
Dazkarieh) and Rui Rodrigues 
(Casuar, LOT, Uxukalhus), two 
musicians with “carpenter bug”, 
use and abuse to bring the 
nostalgic cauldron of Portugal to 
a new light.

21H00 | 9PM

BICHO 
CARPINTEIRO
WHY PORTUGAL

VASCO RIBEIRO CASAIS viola braguesa, cavaquinho, bombos, programações, voz / viola braguesa, 
cavaquinho, traditional drums, programing, voice // RUI RODRIGUES viola beiroa, cavaquinho, bombos, 

programações, voz / viola beiroa, cavaquinho, traditional drums, programing, voice

Cantora e compositora, Beatriz Pessoa 
vive num equilíbrio artístico entre o sonho 
e o pragmatismo, onde procura projetos 
frescos, assim como a criação de algo novo 
e esperançoso. Na sua ainda curta, mas 
promissora carreira, já pisou alguns dos mais 
importantes palcos de festivais nacionais e 
internacionais como o NOS Alive, Meo Marés 
Vivas, SuperBock em Stock ou o Audio Rebel, 
no Brasil. Apaixonada pelo calor da música 
brasileira, em 2019 atravessou o Atlântico 
para gravar o seu primeiro longa-duração, 
Primaveras, no Rio de Janeiro. Depois de 
quase um ano de adiamento por conta 
da pandemia, Primaveras já se encontra 
disponível em todas as plataformas digitais e 
chega agora ao palco do Westway LAB.

Singer and songwriter, Beatriz 
Pessoa explores an artistic 
balance between dreaming and 
pragmatism, looking for fresh 
projects, as well as the creation 
of something new and hopeful. 
In her brief, promising career, she 
has already performed in some of 
the most important Portuguese 
and international music festivals, 
such as NOS Alive, Meo Marés 
Vivas, SuperBock in Stock or 
Audio Rebel, in Brazil. Passionate 
about the warmth of Brazilian 
music, in 2019 she crossed the 
Atlantic to record her first album, 
Primaveras, in Rio de Janeiro. 
After being delayed for almost 
a year due to the pandemic, 
Primaveras is now available on 
all digital platforms and will be 
performed during Westway LAB.

22H00 | 10PM     

BEATRIZ 
PESSOA
WHY PORTUGAL
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Há uma arte que Pedro Lucas tem vindo 
a refinar há cerca de uma década com os 
projetos Medeiros/Lucas e O Experimentar 
Na M’Incomoda. Agora, estreia-se a solo 
com In Between (2021), um disco que 
carrega ecos de modernos mestres das 
canções, mas a melancólica dolência com 
que embrulha as suas composições só a si 
mesmo pertence. Esta música vive da luz que 
só aqui se encontra, que só aqui tem este 
tom, meio azul, meio sépia, meio mar, meio 
terra, meio presente, meio memória, meio 
silêncio, meio estremecimento. E é entre 
essas coisas, umas mais fugidias que outras, 
que Pedro Lucas encontra estas canções. 
Para não nos perdermos.

Pedro Lucas has been refining 
his art for about a decade in the 
context of the projects Medeiros 
/ Lucas and O Experimentar Na 
M’Incomoda. He is now making 
his solo debut with In Between 
(2021), an album that has echoes 
of accomplished modern singers, 
but with the melancholic idleness 
that underpins the uniqueness 
of his compositions. His music 
is inspired by the light that is 
only found here, explored in 
this specific tone – half-blue, 
half-sepia, half-sea, half-land, 
half-present, half-memory, 
half-silence, half-shudder. Pedro 
Lucas discovers his songs in the 
midst of all these things, some 
more elusive than others. Making 
sure we don’t get lost.

23H00 | 11PM  

P.S. 
LUCAS
ANTENA 3

SÁB 10 ABR TRANSMISSÃO ONLINE | SAT 10 APR ONLINE STREAMING

PEDRO LUCAS voz, guitarra / voice, guitar // JOÃO HASSELBERG contrabaixo e baixo elétrico / bass and 
electric bass // JOÃO SOUSA bateria / drums // PEDRO BRANCO guitarra / guitar
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Para esta oitava edição do Westway LAB, as 
conferências Westway PRO apresentam o início de 
um “foco ibérico” que será um tema a desenvolver 
na edição do ano seguinte, pós-pandemia. 
Olhando para a frente de uma forma positiva 
após as terríveis consequências da pandemia no 
ecossistema da música, sobretudo no subsector 
da música ao vivo, o Westway LAB acredita que os 
concertos internacionais de novos talentos terão 
que recomeçar gradualmente, numa geografia mais 
próxima de casa.
Assim, agora mais do que nunca, é importante para 
Portugal e para as restantes regiões que integram 
a península Ibérica, desenvolver ações conjuntas 
de uma forma útil e estratégica, criando um 
ecossistema sustentável assente na diversidade das 
culturas musicais de todas as regiões, bem como no 
fomento da partilha entre artistas e profissionais da 
música de toda a península.
Abordamos esta oitava edição, de 7 a 10 de abril de 
2021, como uma preparação. É já a nossa segunda 
edição híbrida, mas também uma antecipação mais 
certa, esperamos, de melhores tempos pela frente. 
Após o sucesso de audiências que foi a nossa 
edição híbrida de 2020, que chegou a audiências 
online que muito superaram os números das 
primeiras seis edições exclusivamente físicas, é com 
o mais elevado grau de entusiasmo e positivismo, 
com criatividade e dinâmica, que apresentamos o 
programa futurista do Westway PRO 2021. 
Nuno Saraiva
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13H00     

CHECK-IN NA
PLATAFORMA
ONLINE

15H00     

WESTWAY
PRO
ABERTURA DAS 
CONFERÊNCIAS 

A partir do LAB Lounge no CCVF 
em Guimarães, o Diretor do 
Festival, Rui Torrinha, dá as boas-
vindas a todos os conferencistas, 
nacionais e internacionais, na 
plataforma online do Westway 
LAB.
 

 
16H00     

FOCO
IBÉRICO
PAINEL DE 
APRESENTAÇÃO DO 
FOCO IBÉRICO  
2021-2022 

O Diretor do Westway LAB, 
Rui Torrinha, apresenta o plano 
plurianual para o foco ibérico, 
desde as conferências bilaterais 
previstas para 2021 bem como as 
possibilidades e oportunidades 
a serem criadas para 2022 entre 
Portugal e Espanha. 
 

 
17H00     

WESTWAY
PRO
AMAEI WEBINAR:  
REDES SOCIAIS E 
PLATAFORMAS DIGITAIS 

A linha de separação entre redes 
sociais e plataformas de música 
digital em streaming está cada vez 
mais fina. Como parte da sua série 
de webinars com foco no digital, 
a AMAEI - Associação Portuguesa 
de Música Independente coloca 
o foco nas realidades presentes 
e tendências futuras nesta arena 
digital onde todos os artistas e 
editoras terão que navegar para 
fazer chegar a sua música aos fãs.

10H00     

WESTWAY
PRO
ATUALIZAÇÕES DO 
BALCÃO EUROPA 
CRIATIVA 

A equipa portuguesa do Europa 
Criativa, Susana Costa Pereira do 
programa MEDIA e Sara Machado 
do programa Cultura, atualizam 
todos os conferencistas do 
Westway LAB sobre as novidades 
que se prevê estarem presentes 
no novo programa Europa Criativa 
2021-2027, nomeadamente a ação 
setorial para a música e outros 
relevantes mecanismos de apoio.
 

 
11H00     

FOCO
IBÉRICO
PORTUGAL E ESPANHA: 
SESSÃO DE AGENTES, 
MANAGERS, PRS 

O foco ibérico do Westway LAB 
tem início com uma sessão 
dedicada à troca de informações 
profissionais de agentes de 
artistas, managers e PR’s de 
ambos os países: serão os seus 
métodos e processos de trabalho 
semelhantes? Diferentes? E com 
que frequência é que os agentes 
colaboram e coordenam as suas 
ações em conjunto? 

 
 

11H00     

WHY
PORTUGAL
EVENT
A MÚSICA MEXE  
COM A POLÍTICA 

O perito Alemão Manfred Tari da 
Pop 100 regressa ao Westway LAB 
para continuar a sua investigação 
sobre o envolvimento político dos 
Estados Membros no desenho dos 
programas de apoio da UE.  
 
11H00     

PORTUGAL 
IN SYNCH
A MÚSICA NA 
PUBLICIDADE 

O projeto Portugal in Synch - 
Portugal nas Sincronizações 
Audiovisuais almeja aproximar 
os ecossistemas da música e do 
sector audiovisual, examinando 
processos de trabalho que 
facilitem e dinamizem a 
celebração de licenciamentos de 
sincronização audiovisual. Para 
esta sessão, a Portugal in Synch 
convida supervisores musicais de 
Londres e Nova Iorque envolvidos 
no processo de colocação de 
músicas na publicidade.

QUA 7 ABR PLATAFORMA ONLINE QUI 8 ABR PLATAFORMA ONLINE
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12H00     

WESTWAY
PRO
A PRESIDÊNCIA 
PORTUGUESA DO 
CONSELHO EUROPEU 

O GEPAC apresenta o papel 
da música no programa da 
Presidência Portuguesa do 
Conselho Europeu. 
 

 
14H00     

WHY
PORTUGAL
EVENT
WOMEX 2021  
NO PORTO COM FOCO 
NAS TRADIÇÕES DA 
MÚSICA FOLK 

A WHY Portugal convida agentes 
e artistas nacionais a discutir 
as raízes Folk em Portugal no 
contexto do foco anunciado pela 
WOMEX para esta edição de 
outubro de 2021 no Porto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14H00     

PORTUGAL 
IN SYNCH
A MONETIZAÇÃO DAS 
LETRAS NO SÉCULO XXI 

O CEO da LyricFind, Darryl 
Ballantyne, explica a importância 
da monetização das letras, 
frequentemente reproduzidas 
online sem licença nem 
remuneração. Como podem 
os autores e as suas editoras 
musicais beneficiar desta nova 
fronteira e como é que as letras 
- bem como as suas traduções 
- podem ser mais uma fonte de 
rendimentos?

15H00     

WESTWAY
PRO
KEYNOTE NACIONAL: 
JOÃO CARVALHO 

João Carvalho é um dos pioneiros 
do grande festival Paredes de 
Coura, mas também tem uma forte 
ligação ibérica entre o Primavera 
Porto e o Primavera Sound 
Barcelona. A vida e carreira de 
João Carvalho em conversa com 
Rui Torrinha. 

15H00     

PORTUGAL 
IN SYNCH
MESA REDONDA DE 
EDITORAS MUSICAIS 
(MUSIC PUBLISHERS) 

 
Este ano, a mesa redonda de 
editoras musicais foca o contexto 
europeu de apoios públicos ao 
sector das edições. Nos países 
como o Canadá ou França, esses 
apoios existem. Noutros países, 
quase não existem publishers - 
nem se sabe bem o que é o music 
publishing…?
 

 
16H00     

FOCO
IBÉRICO
PORTUGAL E ESPANHA: 
SESSÃO DE EDITORAS 
FONOGRÁFICAS 
(RECORD LABELS) 

Organizada pela AMAEI - 
Associação de Músicos Artistas 
e Editoras Independentes - e a 
sua congénere espanhola, a UFI, 
União Fonográfica Independente, 
este painel compara as realidades 
e dia a dia das labels em ambos 
os países. 

 

 

17H00     

AMAEI
1ª ASSEMBLEIA 
GERAL 2021  

Só para Associados / Inscrição 
prévia em www.amaei.pt 

QUI 8 ABR PLATAFORMA ONLINE
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10H00     

FOCO
IBÉRICO
PORTUGAL E ESPANHA: 
SESSÃO DE FESTIVAIS 

Com moderação de César Andion, 
Live Nation / Spanish Wave: 
apresentação de festivais de 
Portugal e Espanha no contexto 
ibérico, fomentando maior 
cooperação entre eles. 
 

 
10H00     

PORTUGAL 
IN SYNCH
APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO EUROPEAN 
GHOSTS: PROJETO DE 
COCRIAÇÃO MUSIC 
MOVES EUROPE 

Inspirado no coletivo Luso-Sueco 
Lusitanian Ghosts, que utiliza 
cordofones tradicionais em novas 
músicas, o projeto European 
Ghosts promovido pela SCL Lda 
visa transpor esta abordagem 
de promoção dos cordofones 
regionais populares através de 
um levantamento de tradições e 
instrumentos Folk um pouco por 
toda a Europa, em parceria com a 
NORD University (Noruega). 
 
 
 

10H30     

WHY
PORTUGAL
EVENT

O Gabinete de Exportação da 
Música de Polónia apresenta o seu 
projeto de cocriação MCS_Lab, 
cofinanciado pelo programa Music 
Moves Europe.

11H00     

WESTWAY
PRO
QUEM, COMO, O QUÊ, 
ONDE E QUANDO: 
DESVENDANDO OS 
MISTÉRIOS DA MÚSICA 
DIGITAL AO SECTOR 
INDEPENDENTE 

Temos hoje em dia mais 
informação e recursos do 
que alguma vez tivemos, e as 
tradicionais barreiras de entrada 
no mercado da música dissiparam-
se. Contudo, o panorama atual 
traz novos desafios - as coisas 
podem estar mais transparentes, 
mas também se tornaram bastante 
mais complexas.  Os artistas, as 
labels, os autores e compositores 
têm que lograr chegar aos fãs, 
receber os seus royalties, perceber 
fontes de financiamento 
disponíveis e muito mais. 
Este painel visa identificar, analisar 
e colmatar as lacunas de 

conhecimento que existem no 
sector independente atual. Porque 
existem? Porque há falta de 
informação? Quem beneficia com 
isso? Como lidar com os desafios 
da atualidade? E como é que nos 
vamos relacionar num mundo pós-
pandemia?

11H00     

PORTUGAL 
IN SYNCH
A MÚSICA NO CINEMA  

O projeto Portugal in Synch - 
Portugal nas Sincronizações 
Audiovisuais almeja aproximar 
os ecossistemas da música e do 
sector audiovisual, examinando 
processos de trabalho que 
facilitem e dinamizem a 
celebração de licenciamentos 
de sincronizaçãoo audiovisual. 
Para esta sessão sobre a música 
no cinema, a Portugal in Synch 
convida supervisores musicais 
que trabalham no cinema para nos 
apresentar as suas perspetivas 
sobre o fomento de sincronizações 
cinematográficas para a música 
Portuguesa e Europeia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12H00     

FOCO
IBÉRICO
APRESENTAÇÃO 
DE PROJETOS DE 
COOPERAÇÃO 

Várias entidades estão já a planear 
projetos interessantes, para 
os anos que se seguem, entre 
Portugal e Espanha. Este painel 
apresenta alguns destes projetos, 
bem como alguns Open Calls que 
serão abertos à participação nos 
mesmos. 

 
14H00     

WESTWAY
PRO
REVELAÇÕES SOBRE 
ROYALTIES PARA 
ARTISTAS E EDITORAS 
INDEPENDENTES 

No mundo digital de hoje, deveria 
ser teoreticamente possível pagar 
aos artistas, editoras fonográficas 
e editoras autorais (music 
publishers) os seus respetivos 
direitos e royalties quando uma 
determinada obra é utilizada, 
seja numa passagem de rádio 
ou online. Neste painel iremos 
examinar como é que algumas 
empresas com pensamento 
futurístico estão a encarar o futuro 
das distribuições de royalties. 

SEX 9 ABR PLATAFORMA ONLINE
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14H00     

PORTUGAL 
IN SYNCH
A MÚSICA NOS 
VIDEOJOGOS 

De Portugal à Finlândia, as 
realidades europeias da produção 
de videojogos e de colocação 
de música nos mesmos varia. 
O projeto Portugal in Synch 
convida profissionais do mundo 
dos videojogos de ambos os 
países para falarem sobre estas 
realidades, sempre em atualização 
tão rápida. 
 

 
15H00     

WHY
PORTUGAL
EVENT
KEYNOTE 
INTERNACIONAL: 
ROBERT GRIMA, 
PRESIDENTE DE LIVE 
NATION SPAIN – MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16H00     

FOCO
IBÉRICO
A CURADORIA IBÉRICA 
DA MÚSICA DIGITAL 

Portugal é um mercado pequeno e 
como tal a maioria das plataformas 
de música digital em streaming 
empregam equipas de curadoria 
sediadas em Madrid, mesmo para 
as playlists de música portuguesa. 
Existem curadores de playlists 
oficiais das plataformas e também 
curadores independentes que 
criam playlists de 3as partes. A 
AMAEI e a UFI apresentam-nos 
alguns destes curadores para 
sabermos mais sobre o seu 
trabalho: como criam e como 
promovem estas playlists?

SEX 9 ABR PLATAFORMA ONLINE SÁB 10 ABR PLATAFORMA ONLINE

10H00     

FOCO
IBÉRICO
SESSÃO DE 
NETWORKING: 
PEQUENO-ALMOÇO 
ESPANHOL 

Há uns anos, o SXSW trouxe-nos 
o tema dos “Breakfast Tacos” do 
Texas a Guimarães. Embora não 
seja possível partilhar tortilhas 
espanholas já este ano, podemos 
digitalmente tomar o pequeno-
almoço em conjunto com neustros 
hermanos y hermanas de forma a 
preparar ainda melhor o que será 
o Iberian Focus no Westway LAB 
2022. 

 
11H00     

WESTWAY
PRO
SESSÃO ANUAL GDA - 
GESTÃO DE DIREITOS DE 
ARTISTAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12H00     

FOCO
IBÉRICO
SESSÃO DE 
ENCERRAMENTO 

A sessão de encerramento 
desta edição do Westway LAB é 
dedicada à missão continuada na  
construção do foco ibérico para 
2022. Este painel, liderado por 
Rui Torrinha e César Andion, vai 
providenciar um sumário das 
ideias trocadas durante a oitava 
edição do Westway em antevisão 
da sua próxima edição física, 
em 2022, com forte participação 
de artistas e profissionais 
Portugueses e Espanhóis reunidos 
presencialmente em Guimarães em 
abril de 2022.

15H00     

NETWORKING
& CITY
SHOWCASES
 
A plataforma do Westway LAB 
permanece aberta com todas as 
sessões PRO arquivadas enquanto 
o foco de sábado muda para os 
showcases virtuais internacionais 
bem como os concertos a decorrer 
ao vivo no CCVF, transmitidos para 
todos os conferencistas nacionais 
e internacionais através da 
plataforma PRO. 
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For this 8th edition of Westway LAB, the Westway 
PRO Conference sets the scene for the Iberian 
Focus that will be the theme of Westway LAB’s 
2022 edition. Looking ahead to a way forward after 
the harm that the pandemic has wrought on the 
music eco-system, and live music in particular, 
Westway LAB that cross-border performances must 
restart gradually, close to home. 
And so, now more than ever, it is important for 
Portugal and the several regions that make up the 
rest of the Iberian peninsula, come together in a 
more useful, meaningful way, pondering Iberian 
actions such as co-creation, developing new works 
and projects together, and creating a sustainable, 
diverse and more equal environment for artist 
exchanges between all Iberian regions. 
We thus approach this 8th edition from April 7th-
10th in Guimarães - our 2nd hybrid edition - as a 
preparation, an anticipation and in anticipation of 
better and more fruitful times to come. Our hugely 
successful 2020 hybrid experience reached more 
people digitally than Westway LAB has ever brought 
together physically since its start in 2014. And so it 
is with the usual high degree of positivity, creativity 
and enthusiasm that we present the future-facing 
Westway PRO 2021 program.
Nuno Saraiva
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1PM     

ONLINE 
CHECK-IN / 
NETWORKING 
LOBBY

3PM     

WESTWAY
PRO
WELCOME ADDRESS 
WITH FESTIVAL 
DIRECTOR RUI 
TORRINHA 

From the LAB Lounge at the 
CCVF in Guimarães, Rui Torrinha 
welcomes all professional delegates 
via the Westway LAB online 
platform.  
 

 
4PM     

IBERIAN
FOCUS
IBERIAN FOCUS 
INTRODUCTION PANEL  

Westway LAB’s Festival Director 
Rui Torrinha discusses plans for the 
ongoing Iberian Focus, from the 
talks scheduled during Westway 
PRO 2021 to the possibilities and 
opportunities being created for 
2022. 

5PM     

WESTWAY
PRO
AMAEI WEBINAR:  
SOCIAL NETWORKS & 
DIGITAL PLATFORMS 

The line of separation between 
social networks and digital music 
platforms is rapidly diminishing. 
As part of its digital capacity-
building series of webinars, 
Portugal’s Independent Music 
Trade Association AMAEI places 
the focus on present realities and 
future trends in this all-important 
arena that artists and labels must 
now navigate in order to reach their 
fans. .

10AM     

WESTWAY
PRO
CREATIVE EUROPE DESK 
UPDATES 

Creative Europe’s Portuguese team, 
Susana Costa Pereira from the 
MEDIA Program and Sara Machado 
from the Cultural programme, 
update Westway LAB delegates with 
news from the new Creative Europe 
programme 2021-2027, as well as 
other culture and music relevant 
support mechanisms.
 

 
11AM  

IBERIAN
FOCUS
SPANISH AND 
PORTUGUESE AGENTS, 
MANAGERS & PR PANEL 

Westway LAB’s ongoing Iberian 
focus kicks off by bringing together 
a set of booking agents, managers 
and PR people from both sides 
of the border: how are booking 
practices similar? How do they 
differ? And how often are agents 
collaborating and coordinating 
their actions across our common 
borders?

 
 
 

11AM     

WHY
PORTUGAL
EVENT
MUSIC MOVES POLITICS 

German music expert Manfred Tari 
of Pop 100 returns to Westway 
LAB to further investigate the 
political angles of music within 
the framework of the EU. The 
music industry’s favourite agent 
provocateur invites politicians to the 
table for the Music Moves Politics 
Q&A sessions dissecting what can 
be done for music by way of real 
support, starting from the political 
perspectives. 
(Special Guest TBC)
  
 
11AM     

PORTUGAL 
IN SYNCH
MUSIC IN ADVERTISING 

The Portugal in Synch project aims 
to bring together the Portuguese 
music sector with the audiovisual 
production eco-system, leading 
to a better working knowledge 
and mutual understanding of each 
sector’s workflows and needs. 
For this Music in Advertising 
session, Portugal in Synch invites 
music supervisors from London 
& NYC active in placing music in 
advertising. 

WED 7 APR ONLINE PLATFORM THU 8 APR ONLINE PLATFORM
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12AM     

WESTWAY
PRO
PORTUGAL’S 
PRESIDENCY OF THE 
COUNCIL OF THE EU 

Portugal’s Strategic Office for 
Cultural Planning and Evaluation 
present the musical context within 
the program fostered by Portugal’s 
Presidency of the EU Council. 
(TBC: Special Address on Music 
from Portugal’s Minister of Culture, 
Graça Fonseca)
 

 
2PM     

WHY
PORTUGAL
EVENT
WOMEX COMES TO 
PORTO WITH A FOCUS 
ON FOLK MUSIC 
TRADITIONS 

WHY Portugal invites national 
folk agents and artists to discuss 
Portuguese folk music along with 
two international guests in the 
context of WOMEX’s announced 
focus on folk music for its Porto 
edition in October 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2PM     

PORTUGAL 
IN SYNCH
MUSIC LYRICS IN THE 
21ST CENTURY 

Lyrics are often reproduced online 
without permission, but some 
companies are starting to monetise 
this usage. How can lyricists and 
their publishers actually benefit 
from this digital new frontier 
and how are lyrics finally being 
monetised properly?
(TBC: LyricFinds’s CEO Darryl 
Ballantyne)

3PM     

WESTWAY
PRO
NATIONAL KEYNOTE: 
JOÃO CARVALHO 

For years, João Carvalho was 
one of the pioneers behind the 
legendary Paredes de Coura 
Festival in northern Portugal. 
Then a joint-venture was started 
with Primavera, leading to the 
Primavera Porto festival also 
happening in the north of Portugal. 
This life and career overview charts 
João Carvalho’s life in music. 

3PM     

PORTUGAL 
IN SYNCH
MUSIC PUBLISHERS’ 
ROUNDTABLE 

 
This year’s music publisher’s 
roundtable addresses the current 
needs of European music 
publishers, in the context of 
new possibilities for publisher 
support. In countries like Canada 
and France, publishers receive 
state support for their important 
activities in music. In other 
countries publishers are virtually 
non-existent or largely underrated 
players. What’s the score…?
 

 
4PM     

IBERIAN
FOCUS
SPANISH AND 
PORTUGUESE LABELS 
PANEL 

Co-hosted by AMAEI and UFI, 
the Portuguese and Spanish 
independent music TA’s, this 
panel compares and contrasts the 
independent label scenes in both 
countries. 
(Label guests TBC)

 

5PM     

AMAEI
AGM MEETING   

(Members only / Invitation Only)  

THU 8 APR ONLINE PLATFORM



W
E

S
T

W
A

Y
 L

A
B

 .
 3

5

W
E

S
T

W
A

Y
 L

A
B

 .
 3

4

10AM     

IBERIAN
FOCUS
SPANISH AND 
PORTUGUESE 
FESTIVALS PANEL 

 
10AM      

PORTUGAL 
IN SYNCH
EUROPEAN GHOSTS: 
MUSIC MOVES EUROPE 
CO-CREATION PROJECT 
PRESENTATION 

 
10.30AM     

WHY
PORTUGAL
EVENT
MUSIC EXPORT POLAND 
PRESENTS: MCS_LAB, A 
MUSIC MOVES EUROPE 
CO-CREATION PROJECT 

11AM     

WESTWAY
PRO
WHO-WHAT-WHERE-
WHEN? PLUGGING 
KNOWLEDGE GAPS 
FOR INDEPENDENTS IN 
DIGITAL 

We have more information and 
resources at our fingertips than 
ever before and the traditional 
barriers to market for independent 
creators have never been lower.  
However, the shifting sands 
present new challenges – things 
are more transparent, but not 
necessarily less complicated. 
Artists, labels, songwriters are still 
missing out on fan engagement, 
due royalties, commercial 
opportunities, available funding 
and more. This panel seeks to 
identify, analyse and address the 
knowledge gaps that exist for 
today’s independent operators. 
Why do they exist? Who, if anyone, 
benefits? How do we overcome 
today’s challenges? How are we 
going to relate with each other’s in 
a post-pandemic world?  
 
 
 
 
 
 
 
 

11AM     

PORTUGAL 
IN SYNCH
MUSIC IN FILM  

The Portugal in Synch project aims 
to bring together the Portuguese 
music sector with the audiovisual 
production eco-system, leading 
to a better working knowledge 
and mutual understanding of each 
sector’s workflows and needs. For 
this Music in Film session, Portugal 
in Synch invites music supervisors 
working in film to present their 
perspectives on how more 
Portuguese and European music 
can effectively be synched.

 
12AM     

IBERIAN
FOCUS
APRESENTAÇÃO 
DE PROJETOS DE 
COOPERAÇÃO 

Várias entidades estão já a planear 
projetos interessantes, para 
os anos que se seguem, entre 
Portugal e Espanha. Este painel 
apresenta alguns destes projetos, 
bem como alguns Open Calls que 
serão abertos à participação nos 
mesmos. 

 
2PM     

WESTWAY
PRO
ROYALTY REVELATIONS 
FOR ARTISTS & 
INDEPENDENT LABELS 

In today’s digital world, it should 
theoretically be possible to pay 
artists, labels and publishers their 
respective royalties whenever a 
work is used, be it on radio or 
online. In this panel we examine 
how some forward-thinking 
companies and rights societies are 
facing the future of royalty rights 
distributions. (Feat. Bruno Guez 
from Revelator and Turo Pekari 
from TEOSTO TBC).

 
2PM     

PORTUGAL 
IN SYNCH
MUSIC IN GAMES 

From Portugal to Finland, the 
European realities of video game 
production and placing music in 
games differs greatly across our 
continent. Portugal in Synch invites 
video game professionals from 
both countries to address these 
rapidly-changing realities.

FRI 9 APR ONLINE PLATFORM
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3PM     

WHY
PORTUGAL
EVENT
INTERNATIONAL 
KEYNOTE: ROBERT 
GRIMA, PRESIDENT OF 
LIVE NATION SPAIN – 
MADRID 

 
4PM     

IBERIAN
FOCUS
IBERIAN MUSIC DIGITAL 
CURATION 

Portugal is a small market and 
most DSP’s employ Madrid-based 
curation teams for their Portuguese 
music playlists. There are curators 
working for the streaming services, 
but also some freelance curators 
making 3rd party playlists. AMAEI 
and UFI introduce us to some of 
these curators and how they go 
about building and promoting 
these playlists. 

FRI 9 APR ONLINE PLATFORM SAT 10 APR ONLINE PLATFORM

10AM     

IBERIAN
FOCUS
SPANISH BREAKFAST 
NETWORKING SESSION 

A few years ago, SXSW brought us 
the theme (and a wonderful book!) 
“TheTacos of Texas” to Westway 
LAB. Closer to home, but in a digital 
setting, what will this virtual Spanish 
Breakfast networking session cook 
up by way of bi-lateral cooperation 
and gastronomical rewards? 

 
11AM     

WESTWAY
PRO
GDA ARTIST RIGHTS 
SOCIETY ANNUAL 
PRESENTATION
(TOPIC TBA)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12AM     

IBERIAN
FOCUS
CLOSING SESSION 

Westway LAB’s Closing Session is 
dedicated to its continuing mission 
of making its 2022 Iberian Focus the 
best it can be. This panel, hosted 
by Rui Torrinha and César Andion, 
will provide the exchange of ideas 
at the close of this 2021 edition 
so as to best prepare the Iberian 
Focus, laying the groundwork for a 
physical Westway LAB in 2022 with 
full participation from Spanish artists 
and professionals. 

3PM   

FREE 
NETWORKING 
& CITY 
SHOWCASES
 
The Westway LAB online 
conferencing platform will remain 
open to facilitate online networking 
between delegates, as well as 
presenting the virtual showcases 
from national and international artists. 
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