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Programa - Atividades
Altis Lisboa Grand Hotel
Dia 2 de Novembro, segunda-feira
11.30h Credenciação e abertura do Showroom
14.30h Gest I

Do you want to be in my gang? A metamorfose do organizador de eventos!
Com Linda Pereira, Diretora Executiva da CPL Meetings & Events
Num olhar atento para um anúncio típico para “organizadores de eventos”, verificamos que
mais parece um “menu de tarefas”. Embora essa “lista de tarefas” se traduza em necessidades
objetivas que são vitais para o sucesso do evento, essas responsabilidades listadas são
normalmente mais orientadas para a “logística” do que para a estratégia.
A preocupação centra-se mais em “fazer” do que no “porque deveríamos fazer”. A maioria
dos profissionais ainda olha para o papel do Organizador ou Gestor do evento, como uma
“tarefa” de segundo plano, focada no planeamento da logística, exclusivamente centrada
na produção concreta de uma festa de gala, num jantar ou noutro evento e em que as suas
responsabilidades acabam com o fim do evento em si.
Mas um evento é muito mais parecido com um puzzle cujas peças crescem cada vez mais
distintas e complexas quanto as exigências da indústria evoluem. Para os “donos dos eventos”,
as marcas, o cliente, um evento é acima de tudo um meio para um fim vital, e não o próprio fim em si.
Os organizadores de eventos de hoje usam muitos “chapéus” e possuem a capacidade de adaptação para atender às
necessidades dos diversos públicos. A profissão fez a transição para passar a assumir um papel estratégico, focado na
criação de experiências que levam as pessoas a agir e as marcas a terem proveitos e retorno mensuráveis.
O Organizador tornou-se um agente de mudança, um negociador, um estratega, um
pesquisador, conector, analista que “quantifica”, educador, comunicador, intercultural e muito, muito mais.
Esta sessão irá analisar e discutir os novos papéis e os novos valores de uma profissão com enorme vitalidade que
contribui grandemente para a economia nacional e global. Uma profissão em franca expansão e cada vez mais
influente.
16.00h Coffee - break
18.30h Encerramento do Gest I

19.00h Fecho do Showroom
Dia 3 de Novembro, terça-feira
09.00h Credenciação e abertura do Showroom
09.30h Gest II

Workshop de Criatividade e Inovação em Eventos Corporativos
Com Zezo Carvalho, CEO na trendz ® corporate energizing
Mais do que um workshop, um think tank imersivo com dinâmicas "out of box"
para levar os participantes ao seu evento perfeito.
11.00h Coffee - break
13.30h Encerramento do Gest II
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Dia 3 de Novembro, terça-feira (continuação)
14.30h Conferência “A Nova Linguagem dos Eventos”
Uma Conferência em formato de “fórum da palavra”, com personalidades de vários quadrantes dos eventos, do turismo
e da comunicação em geral a intervirem como “ativadores de temas”, numa sala disposta em circulo, sob moderação de
Linda Pereira e Zezo Carvalho.
16.30h Coffee - break
18.30h Encerramento
Oradores:

18.45h Fecho do Showroom
19.00h Gala dos Eventos 2015
Comissão Científica da ExpoEventos 2015
Direção: Linda Pereira – Diretora Executiva da CPL Meetings & Events
Mafalda Patuleia, Diretora do Departamento de Turismo da Universidade Lusófona
António
Silva e Sousa, Diretor da ExpoEventos e Gala dos Eventos
__________________________________________________________________________________________________
Miguel Neves, Senior Online Community Manager, IMEX Group
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