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NEEDS AND TRENDS FOR THE RECOVERY 
 

28 DE OUTUBRO 2021 

Hotel TIVOLI  AVENIDA LIBERDADE 

LISBOA 
 



A G E N D A  

TARDE 

Agências de viagem 

18:30 às 18:45 Painel de Conclusões de  

compradores de viagens de negócios 

18:45 às 19:15 A voz da indústria A voz  

da indústria I 

(3 x elevator pitch de 10 minutos cada  

participante) 

19h15 às 19h45 Painel de agências  

corporativas: desafios e oportunidades  

em viagens de negócios 

19:45 às 20:15 Inovação no Business  

travel 

20:15 Encerramento e aperitivo 

MANHÃ 

Gestores de viagens e compras  

corporativos 

10:00 às 10:30 Painel de compradores  

corporativos (empresas) 

10:30 às 11:00 A voz da indústria I 

(3 x elevator pitch de 10 minutos cada  

participante) 

11h00 às 11h15 Atividade de  

gamificação. 

11h15 às 11h45 Coffee Break 

11h45 às 12h15 A voz da indústria II 

(3 x elevator pitch de 10 minutos cada  

participante) 

12h15 às 12h30 Q & A 



O B J E T I V O  

 
O projeto Forum Business Travel nasceu como uma plataforma de formação, comunicação e  

relacionamento para os diferentes grupos de interesse no sector do turismo de negócios. 

 
O objetivo desta plataforma é promover e favorecer a troca de conhecimentos e experiências  

entre os diferentes atores do turismo de negócios através de relações pessoais. 

 
As sessões de formação são dirigidas de forma exclusiva a gestores de viagens empresariais e  

agências de viagens especializadas no segmento corporativo. 

P R O j E C T O  



V I S Ã O   

I N T E R N A C I O N A L  

Forum Business Travel nasceu em Espanha com a  

vocação internacional, colaborámos com o  

London Business Travel Show em várias edições,  

fomos convidados como speaker em diversos  

eventos específicos do setor na América Latina e  

organizámos uma série de 5 webinars exclusivos  

para o mercado italiano, para além da formação  

continua em Espanha. 

para co-liderar todo o conteúdo 

Este ano de 2021, Forum Business Travel foi 

de escolhido 

Business Travel na segunda edição do Evento 

Internacional Tourism Innovation Summit (TIS) que  

terá lugar em Novembro em Sevilha. 



QUEM S O M O S  

Master of Business Administration (MBA) (University of Central Lancashire-  

UK) 

Master em Turismo e Gestão de Negócios de Serviços (University of  

Central Lancashire) 

Sócio fundador da Forum Business Travel com mais de 11 anos de  

experiência, centra a sua atividade na formação presencial direccionada  

para Business Travel e especificamente para Travel Managers. 

Sócio fundador de Mice in the Cloud, empresa que se dedica à formação  

presencial na organização de eventos corporativos. 

Membro do Conselho de Administração do MPI Iberian Chapter há 6 anos,  

ocupando diversos cargos relacionados ao seu programa de formação,  

sendo o último como Senior Advisor for Strategic Partnerships. 

Oscar García Guillén 



QUEM S O M O S  

Licenciada em Publicidade e Relações Públicas. Master em Marketing Turístico  

pela UOC. 

Conta com mais de 20 años de experiência no setor turístico, 12 anos nas  

revistas con mais prestigio do setor y posteriormente como Editora e fundadora  

da revista Meet in, um meio de comunicación de referencia e especializado en  

Business Travel & MICE com mais de 12 anos no mercado. É hoje um ponto de  

encontro entre clientes e fornecedores do setor por meio de uma equipa  

multidisciplinar de profissionais com larga experiência em turismo. Meet in dá  

resposta ás necessidades de organização de viagens das empresas por meio de  

informação de qualidade e espaços de interação. 

 
Co-fundadora   do  Forum   Business Travel, uma   plataforma   de   formação 
presencial continua para Travel Managers com mais de 11 anos de atividade. um  

conceito inovador para a formação contínua de gestores de viagens de negócios 

em que, através do modelo comunitário, gera conhecimento partilhado.  

Contribuiu para a melhoria da formação de mais de mil gestores de viagens e a  

comunidade estende suas redes a 10.000 profissionais, tanto em nosso país  

como na América Latina. 

Tem participado em inúmeras apresentações e fóruns especializados em  

Viagens de Negócios e promovido diversos programas em congressos e  

plataformas de referência, bem como na Women Leading Tourism  

Association que visa contribuir para a liderança de mulheres em cargos de  

alta direção na indústria do turismo. 

Natalia Ros Bárbara 



QUEM S O M O S  
Com mais de 20 anos de experiencia no setor turistico a sua carreira  

profissional desenvolveu-se em varias agências conceituadas  no mercado   

( Top Tours, Tui - Miltours, Tumlare, Kuoni, Abreu e Presstour) aonde foi  

adquirindo conhecimentos de varios tipos de turismo como o mercado da  

tour operação, cruzeiros, Business travel e finalmente MICE. Portuguesa e  

Lisboeta trabalha desde 2010 em Espanha onde se introduziu  no  

mercado e desenvolveu o seu perfil publico pelo tipo de eventos que  

liderou e pelo seu trabalho na associação internacional MPI IBERIAN  

CHAPTER onde é actualmente Presidente. 

Licenciada em Turismo pelo ISLA em Lisboa, fala fluentemente 5 idiomas e  

nunca parou de estudar tendo completado: 

Master em Coaching, Emotional Intelligence, and PNL - ENEB (Escuela de  

Negocios Europea de Barcelona) 

Creativity and innovation - Derivalya 

Sales Bootcamp - Chris Payne - Idea Learning  

Event design Canvas 1 - Event Design Collective  

Meetovation - Karin Krog 

Atualmente crió a sua marca pessoal como MICE & Sales Business Coach  

e esta trabalhando em varios projetos nacionais e internacionais como  

moderadora, speaker o coach. 

Teresa Broccoli 



PATROCINADORES 

PARTNER INSTITUCIONAL 

https://www.forumbusinesstravel.com/
https://www.forumdideias.com/
https://www.expensya.com/es/
http://www.nh-hoteles.es/
https://www.tivolihotels.com/
https://www.visitportugal.com/
https://free-now.com/es/business/
https://www.apartool.com/


Webs i t e  

www.forumbusinesstravel.com 

Email 
teresa.broccoli@forumbusinesstravel.com 

oscar.garcia@forumbusinesstravel.com  

natalia.ros@forumbusinesstravel.com 

Contacto  
Para qualquer esclarecimento, por  

favor, contacte-nos! 
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