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"Embora o digital seja agora o foco de atenção do nosso mundo, os eventos ao vivo 
são mais populares do que nunca (...). A necessidade de estarmos realmente live, de 
nos ligarmos com seres humanos e ouvirmos as pessoas parece ser o paradoxo da 
nossa era. " 

Arianna Huffington



Está na hora de aprendermos mais sobre eventos e experiências ao vivo e estamos 
aqui para explorar consigo princípios de pensamento e de ação em relação à 
conceção, planeamento e gestão global de conferências públicas e encontros 
corporativos poderosos e inspiradores.

Junte-se a nós num programa executivo de três dias: Concept, Planning and Global 
Management of Public Conferences & Corporate Meetings – The WIN World Playbook.
Um programa para fortalecer as suas competências de liderança e gestão de 
projetos de eventos.
A sua vida, a sua equipa e a sua empresa vão ganhar novos conhecimentos, 
ferramentas e dinâmicas de impacto para construir novos caminhos de crescimento.



Uma breve introdução

A WIN World é uma forward-thinking company, fundada em 4 de dezembro de 2008, com a missão de inspirar 
líderes e organizações para o futuro. A empresa explora, analisa e organiza tendências e conhecimentos para 
líderes - estudando e compreendendo contextos, desafios, oportunidades, objetivos corporativos, estratégias de 
negócio, mentes de líderes e comportamentos humanos - e de seguida cria e produz projetos inspiradores de 
conteúdos, eventos e media com o propósito de promover a mudança e novos caminhos para um crescimento 
individual e coletivo com mais vigor e significado.

Este ano a WIN World celebra 10 anos de vida e decidiu que estava na hora de organizar o seu conhecimento e a 
sua experiência num programa executivo intensivo de três dias, no qual partilha o seu rico e distinto playbook
com todos aqueles que trabalham ou gostariam de trabalhar na indústria de media, comunicação e eventos, e 
também com pessoas que trabalham em empresas e são responsáveis pela organização de grandes 
conferências e eventos corporativos.

Hoje, existe uma enorme dinâmica relativamente a eventos ao vivo e no que respeita a conferências e encontros 
corporativos, as pessoas procuram experiências inovadoras e inspiradoras, nas quais podem aprender coisas 
novas, partilhar ideias e desenvolver relações humanas com significado. As próprias empresas encontram nos 
eventos ao vivo um meio importante para estarem ligadas com os seus stakeholders, internos e externos, assim 
enriquecendo laços, alinhando visões e juntando as pessoas para mais e maiores ambições. 

Surge então o WIN World Playbook - um programa intensivo e inovador que nos leva mais longe em termos de 
conceito, planeamento e gestão global de conferências públicas e encontros corporativos.



O WIN WORLD Playbook – Concept, Planning and Global Management of Public Conferences & Corporate
Meetings – é um programa executivo de 3 dias que pretende levar os participantes numa viagem fascinante 
acerca do que é preciso para:
- criar um conceito poderoso para uma conferência pública ou um encontro corporativo;
- planear todos os trabalhos - desde conteúdos a design, comunicação ou produção -, fluxos e timings;
- envolver e gerir uma equipa de projeto vencedora;
- delinear um programa impactante e trazer os melhores oradores, formadores, artistas e outros convidados a palco; 
- desenvolver conteúdos e multimédia com propósito; 
- criar uma excelente identidade gráfica; 
- desenhar uma estratégia de marketing e comunicação envolvente; 
- definir preços e patrocínios, estratégia e plano de ação comercial;
- planear e gerir toda a produção e logística;
- identificar e selecionar os melhores parceiros e fornecedores com quem trabalhar;
- planear e controlar receitas e custos;
- compreender o contexto e o enquadramento legal de ação; 
- planear e garantir a segurança de infraestruturas e intervenientes, e todos os seguros necessários; 
- gerar impacto, inspirar as audiências, fazer a diferença, contribuir para um futuro melhor.

É um programa muito dinâmico – com conhecimento, casos, interação, exercícios; especialistas reconhecidos em 
cada matéria, momentos especiais de networking e ferramentas e materiais  enriquecedores para uma 
aprendizagem que perdura no tempo. O programa é desenvolvido para fornecer uma visão de 360º dos 
processos de reflexão-planeamento-ação e estruturado em 4 módulos principais de aprendizagem, 8 sessões    
de aprendizagem, 8 sessões especiais  e 1 workshop.

Sobre o programa



Visão geral do programa

THE FOUNDATIONAL WORKSOS TRABALHOS FUNDACIONAIS – Como começar a sentir, conceber e planear um  projeto

OS TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO – Como preparar e integrar todas as dimensões de um projeto

OS TRABALHOS EM LIVE – Como gerir uma experiência de alto impacto na data, no lugar e no tempo

OS TRABALHOS DE ENCERRAMENTO – Como fornecer os melhores takeaways e estender a experiência
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MÓDULOS PRINCIPAIS DE APRENDIZAGEM

+ SESSÕES ESPECIAIS + WORKSHOP



Agenda Preliminar

DIA 1 | 5 de dezembro de 2018 | manhã

08:45 Registo e welcome coffee
09:30  THE WIN WORLD PLAYBOOK | ABERTURA
09:45  GETTING TO KNOW EACH OTHER
10:30   MÓDULO 1 | TRABALHOS FUNDACIONAIS
10:32 Entender e explorar a ambição
11:00 Coffee break
11:30 Constituir a equipa de projeto
12:15 Planeamento global dos trabalhos – os documentos chave, os timings e os processos
13:00 Almoço



Agenda Preliminar

DIA 1 | 5 de dezembro de 2018 | tarde

14:15 Brainstorming de arranque de projeto
14:45 Os primeiros estudos e investigações
15:15 Desenvolver a visão e a estratégia
15:45 Desenhar o conceito macro
16:15 Outcomes dos trabalhos fundacionais
16:45 Coffee break
17:15 SESSÃO ESPECIAL 1  | TALENTOS & EQUIPAS
18:00 SESSÃO ESPECIAL 2 | ATITUDE & CULTURA
18:45 SESSÃO ESPECIAL 3 | PROPÓSITO & COERÊNCIA
19:15 Fim do dia 1



Agenda Preliminar

DIA 2 | 6 de dezembro de 2018 | manhã

08:45 Welcome coffee
09:30 MÓDULO 2 | OS TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO
09:32 Conteúdos
10:15 Design
10:45 Produção e Logística
11:15 Coffee break
11:45 Comunicação
12:15 Liderança de projeto
12:45 Outcomes dos trabalhos de desenvolvimento
13:15  Almoço



Agenda Preliminar

DIA 2 | 6 de dezembro de 2018 | tarde

14:30 MÓDULO 3 | OS TRABALHOS EM LIVE
14:32 Conteúdos
15:00 Design
15:15 Produção e Logística
15:45 Comunicação
16:00 Liderança de projeto
16:15 Outcomes dos trabalhos em live
16:45 Coffee break
17:15 MÓDULO 4 | OS TRABALHOS DE ENCERRAMENTO
17:17 Liderança de projeto
17:30 Outcomes dos trabalhos de encerramento
18:15 SESSÃO ESPECIAL 4 | SELECIONAR, CONTRATAR & TRABALHAR COM FORNECEDORES
19:00 SESSÃO ESPECIAL 5 | PLANOS, DOCUMENTOS & FICHAS DE TRABALHO CHAVE
19:30 Cocktail e jantar
22:00 Fim do dia 2



Agenda Preliminar

DIA 3 | 7 de dezembro de 2018

08:45 Welcome coffee
09:30 SESSÃO ESPECIAL 6 | PATROCINIOS, BILHETES & VENDAS
11:00 Coffee break
11:30 SESSÃO ESPECIAL 7 | RELAÇÃO COM CLIENTE
12:30 SESSÃO ESPECIAL 8 | ENQUADRAMENTO LEGAL, PROTEÇÃO DE DADOS, SEGURANÇA 

E SEGUROS 
13:15 Almoço
14:30 WORKSHOP | CASOS REAIS, TRABALHO DE EQUIPA, RESOLUÇÕES FLASH, DESAFIO & 

VENCEDORES
17:15 THE WIN WORLD PLAYBOOK | ENCERRAMENTO
17:30 Farewell drinks and appetizers
18:30 Fim do dia 3



Este programa foi desenhado para fortalecer COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA E GESTÃO DE PROJETOS DE 
EVENTOS, conferindo uma VISÃO 360º DOS PROCESSOS DE REFLEXÃO-PLANEAMENTO-AÇÃO relativamente ao 
desenvolvimento de grandes conferências públicas e eventos corporativos.

Neste âmbito, destina-se a: 

PESSOAS QUE TRABALHAM NAS ÁREAS DE MEDIA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS

• Gestores de projeto;

• Profissionais das áreas de conteúdos, produção, design, entre outras, que querem ganhar uma visão mais 
ampla, explorar e crescer com novas metodologias e aplicações para os seus talentos;

PESSOAS QUE TRABALHAM NAS MAIS DIVERSAS INDÚSTRIAS, E QUE  ORGANIZAM DIRETA OU INDIRETAMENTE 
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS CORPORATIVOS  PARA AS SUAS EMPRESAS

• Gestores de projeto;

• Profissionais de marketing, comunicação, relações públicas, recursos humanos, entre outros.

Todos os que gostam de eventos e organização de eventos e que pensam que as suas vidas e carreiras podem 
ser enriquecidas através de um maior conhecimento dos trabalhos e dinâmicas relacionadas.

Quem se deve inscrever e o que pode esperar



Preço e condições

Preço regular: 1250€

Preço individual | Especial primeira edição: 750€

Pack corporativo de 5 participantes | Especial primeira edição: 3.000€ (5 inscrições pelo valor de 4)

Inclui:
- Participação no programa de 3 dias
- Refeições durante os 3 dias
- Materiais de suporte (credencial, saco, dossiê com todos os conteúdos, notebook, pen com exemplo dos 

documentos e planilhas de planeamento, gestão e entrega)
- Integração na comunidade de conhecimento, partilha e netwoking, de continuidade. Website, app, 

grupo em redes sociais
- Certificado de presença.













Coordenadora do programa e Formadora Principal

Carlota Ribeiro Ferreira

A Carlota é apaixonada por ideias, estratégia, criação e desenvolvimento de novos negócios
em ambientes de rápida e constante aprendizagem. Media, conhecimento, educação,
formação e inspiração são dimensões fundamentais da sua vida e acredita realmente que
pessoas inspiram pessoas, bons casos inspiram bons casos, e juntos podemos inspirar o futuro.
A Carlota adora o mundo e mais, adora dar novos mundos ao mundo.

No dia 4 de dezembro de 2008, fundou a WIN World – uma empresa que tem a missão de
inspirar líderes e organizações para o futuro, criando e produzindo conteúdos, eventos e
projetos de media de impacto. Está feliz com o caminho percorrido mas ainda mais feliz
com os sonhos que tem para concretizar no futuro, estando totalmente empenhada em
continuar a contribuir para levar as pessoas e as organizações mais além, a abraçar, em geral,
mais progresso e prosperidade. Antes da WIN World, a Carlota desenvolveu uma carreira de
gestão de doze anos na indústria de media – uma indústria que a entusiasma muitíssimo
devido ao incrível dinamismo e à combinação de criatividade, conteúdos, tecnologia e
produção, o que é extremamente desafiante e enriquecedor para um líder.

Licenciada em Gestão e Administração de Empresas pelo ISG; tem uma pós graduação em
Special Studies on General Management, pela Universidade de Harvard e um Advanced
Management Program com Jack Welch. Apaixonada por desporto, é atleta federada e
participa em competições de ski náutico, na disciplina de slalom.

Carlota vive em Cascais, tem 44 anos e dois filhos que são, sem dúvida, as suas duas mais
as suas duas mais maravilhosas inspirações - o Vasco e o Sebastião!



Formadores 

Benedita Sampaio Nunes

Benedita Sampaio Nunes colabora com a WIN World desde 2016, enquanto responsável de
conteúdos e investigação. Participou na conceção, nos trabalhos de investigação e no
desenvolvimento de conteúdos de conferências de grande dimensão e renome
internacional, tais como National Geographic Summit. The School of Life Conference, COTEC
Europe Summit e Happy Conference.

Formada em Direito, fez o estágio de advogada na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da
Silva e Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL, de 2012 a 2015, tendo-se tornado
associada em 2015. Colabora com a sociedade de advogados até 2016, altura em que decide
abraçar novos desafios de carreira. Está inscrita na Ordem dos Advogados desde 2015.

É licencida em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 2011,
e tem um LL.M em Direito pelaLondon School of Economics and Political Science, 2012.

Conteúdos, Investigação, Conceitos



Formadores 

Carlos Coelho

Uma das grandes referências portuguesas no domínio da construção e gestão de marcas,
conduziu, ao longo de 25 anos, centenas de projetos de algumas das marcas mais relevantes
em Portugal, como o Multibanco, a Telecel/Vodafone, a Yorn, a Galp Energia, a RTP, a TV
Cabo, os CTT Correios, a TAP Portugal, a Leya ou a Sonae.

Carlos Coelho é autor de diversos estudos sobre tendências e modelos teóricos de marcas,
dos quais se destaca o estudo de organização tipológica Ivity Brand Types.

Desde janeiro de 2007, é fundador e presidente da Ivity Brand Corp, uma consultora
internacional de criação, inovação e gestão de marcas onde já acumulou mais de 40
prémios - entre os quais a eleição em 2008 como Empresa do Ano e o prémio para o melhor
projeto de branding com a marca Leya.

É fundador do World Bank of Creativity e também conselheiro do IPAM para a área de
tendências e inovação do ensino.

Identidade Gráfica, Design, Imagem



Formadores 

Maria da Assunção Cunha Reis

Maria da Assunção da Cunha Reis colabora com a sociedade de advogados Morais Leitão,
Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL, desde 2012.
Integra a equipa de contencioso e arbitragem, bem como a equipa de data protection.

Está inscrita na Ordem dos Advogados desde 2014.

É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em
2011. Mais tarde, em 2014, conclui o Mestrado Forense pela mesma Facukdade.

Em 2016, Frequentou o I Curso de Pós-Graduação sobre Law Enforcement, Compliance e
Direito Penal nas Atividades Bancária, Financeira e Económica, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.

Em 2017 regressa à Faculdade de Direito da Universidade Católica para um Programa de
Regulamentação Geral de Proteção de Dados.

Enquadramento Legal, Proteção de Dados



Formadores 

Rafael Lopes

Rafael Lopes começou a colaborar com a Win World em 2018, como responsável da área
comercial. Participou na organização de grandes conferências, como o National Geographic
Summit e atualmente coordena as vendas corporativos e os patrocinios de projetos como
Happy Conference, The WIN World Conference e The WIN World Playbook.

Rafael Lopes é formado em Relações Internacionais, tendo trabalhado em diversos setores.
Em 2016 começou a trabalhar na área de eventos, tendo participado em eventos
internacionais de grande dimensão como os Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, e o
European Development Days 2017, em Bruxelas.

Nasceu no Rio de Janeiro, é licenciado em Relações Internacionais pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC. Mais tarde fez o Curso de Gestão em
Marketing Digital, na Católica Lisbon School of Business & Economics.

Vendas, Marketing, Comunicação 



Formadores 

Tiago Forjaz

Tiago Forjaz é orador convidado para dar palestras nas mais prestigiadas empresas e
universidades sobre temas relacionados com o talento, inovação, colaboração,
empreendedorismo, liderança, o poder do networking e das redes sociais.

Tiago Forjaz é actualmente o Chief Dream Officer da MighT - Talent Strategists - uma
consultora estratégica de gestão de talento, cuja missão é realizar o potencial das pessoas e
transformá-lo no poder das organizações.

Tiago é também o fundador e gestor da rede social The Star Tracker - a primeira rede social
global de talentos Portugueses que conecta mais de 38,000 Portugueses em mais de 250
cidades de 135 países.

Anteriormente, Tiago Forjaz foi fundador da Jason Associates, depois de ter sido consultor de
executive search na Heidrick & Struggles e de ter participado no setup da Michael Page em
Portugal.

Licenciado em Economia, Tiago é um cidadão Português, nascido na África do Sul, onde
viveu até aos 13 anos. É pai de dois rapazes, fumador de charutos cubanos, apreciador de
arte contemporânea.

Talento, Equipas, Atitude, Cultura



Together we can

INSPIRE THE FUTURE



Rafael Lopes
T: +351 219 011 105 | E: Rafaell@winworld.pt

Geral
T: +351 219 011 100  | E: info@winworld.pt

https://winworld.pt/

Rita Correia de Oliveira
T: +351 912 892 541 | E: Rita.c.oliveira@novasbe.pt

Geral
T: +351 213 801 600  | E: executiveducation@novasbe.pt

http://exed.novasbe.pt/

www.thewinworldplaybook.com

mailto:Rafaell@winworld.pt
mailto:info@winworld.pt
https://winworld.pt/
mailto:Rita.c.oliveira@novasbe.pt
mailto:executiveducation@novasbe.pt
http://exed.novasbe.pt/
http://www.thewinworldplaybook.com/

