
2⁰ SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CAPACITAÇÃO E NEGÓCIOS 

“Economia Circular: Metodologias de Transição nas Empresas – IST/ULISBOA” 

Lisboa - Portugal – de 15 a 20 de Novembro de 2021 

                                                                

Apresentação 

O 2º. Seminário Internacional de Turismo, Capacitação e Negócios foi modelado pelo GCSM – Global 
Council of Sustainability and Marketing e pela Competency do Brasil, terá como foco o conceito de 
sustentabilidade e negócios e será composto por 3 módulos distintos, comportando um Curso Técnico 
com certificação internacional, Encontro Internacional de Negócios e Visitas técnicas à empresas 
portuguesas, além de um módulo de turismo standard. Além disso, como atividade opcional, oferecerá 
um pacote de turismo Luxury. 

 

Atividades Acadêmicas 

Atualmente a ULisboa é a maior Universidade de Portugal e uma das maiores da Europa. Situada no 
coração da cidade oferece a toda a sua comunidade uma das melhores e mais diversificadas ofertas 
formativas e promete ser uma experiência única de enriquecimento. 
Aceitando a responsabilidade de tornar a cidade de Lisboa uma das grandes capitais europeias da 
cultura e da ciência, a ULisboa recebe todos os anos cerca de 8.900 estudantes internacionais (17,8% 
do número total de estudantes), provenientes de mais de 100 países, que procuram uma educação de 
alta qualidade, bem como a cultura, o clima e a hospitalidade que Lisboa, e Portugal, têm para oferecer.  
 
O IST - Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa é a maior escola portuguesa de Engenharia, 
Arquitetura, Ciência e Tecnologia, sendo considerada uma das mais reputadas instituições de Engenharia 
da Europa. 
 

Curso “Economia Circular – Metodologias para Transição nas Empresas”. 

O curso foi desenvolvido pelo IST - Instituto Superior Técnico, em parceria com o GCSM e com a 
Competency do Brasil. O tema é adequado para profissionais de qualquer área, idade ou formação 
acadêmica, e é essencial por tratar do processo relacionado a implementação do conceito ESG 
(Environmental, Social and Governance).   Esse curso faz parte da Universidade Corporativa do GCSM e 
será realizado em três manhãs, abordando os conceitos macros de Economia Circular, Análise de Ciclo de 
Vida (ACV) e Modelos de negócios.  
 

Visitas Técnicas 

Serão realizadas visitas técnicas em órgãos/empresas portuguesas tradicionais. 

 

Encontro Internacional de Negócios 

Durante 3 dias serão realizadas apresentações de autoridades e de executivos do Brasil, de Portugal, dos 
EUA, do Chile, do Japão e de Angola, promovendo intenso intercâmbio cultural e comercial, e gerando 
valiosas trocas de experiência e exclusivos network. 

 

 



Turismo Standard 

Constará de um passeio turístico à cidade de Óbidos, uma das mais pitorescas e bem preservadas vilas 
medievais de Portugal, e ao Mosteiro de Alcobaça, na cidade do mesmo nome, considerado Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco e onde se encontram os túmulos de Inês de Castro (da célebre frase “agora 
Inês é morta...”) e D. Pedro I (O Justo). 

 

Programação 

12/11/21 – Embarque para Lisboa 

13/11/21 – Chegada em Lisboa, recepção no hotel e alojamento. City-Tour independente em Lisboa. 

14/11/21 – Visita à cidade histórica de Óbidos, e ao Mosteiro de Alcobaça.  

15/11/21 - Pela manhã, no IST – Universidade de Lisboa, primeira parte do curso.  

Tarde: Início do 1º. Encontro Internacional de Negócios. 

Noite livre. 

16/11/21 – Pela manhã, no IST – Universidade de Lisboa, segunda parte do curso. 

Tarde: 2º. Encontro Internacional de Negócios. 

Noite livre. 

17/11/21 – Pela manhã, no IST – Universidade de Lisboa, terceira parte do curso. 

Tarde: 3º. Encontro Internacional de Negócios. 

Noite livre. 

18/11/21 – manhã: Visita técnica à Faiança Sant´Anna, fábrica de cerâmica portuguesa de renome 

mundial, que produz peças como azulejos, painéis, faianças e restauros, por métodos totalmente 

artesanais, desde a preparação do barro até à vidração e pintura, mantendo os mesmos processos desde 

1741, data da sua fundação. 

Tarde – Possibilidade de visita. 

Noite livre. 

19/11/21 – Visita à Riberalves, indústria referência no processamento e transformação do bacalhau, 

produzindo 30 mil toneladas de bacalhau por ano, o equivalente a cerca de 8% a 10% de todo o bacalhau 

pescado no mundo. 

Tarde – Possibilidade de visita. 

Noite livre. 

20/11/21 – Visita à Casa Ermelinda Freitas, tradicional vinícola portuguesa. Inclui degustação e almoço. 

Noite, jantar de confraternização. 

21/11/21 – Regresso - Transporte independente ao aeroporto e retorno ao Brasil.  

 

Obs: O programa poderá sofrer alterações no cronograma de execução dos serviços e das visitas técnicas, 
excetuando-se o curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preços 
 
Preço até 31/08/21   €    990,00 
Preço após 31/08/21   €  1.490,00 
 
Taxa de inscrição por pessoa   R$ 640,00  
 
Notas: 

1. Instruções para pagamento no formulário de inscrição (Anexo) 
2. Essencial enviar comprovante de depósito, para identificação do depositante 
3. A taxa de inscrição será reembolsada se houver desistência em tempo hábil ou se algum fator 

determinar impossibilidade de embarque em novembro de 2021. 
4.  O valor pago pela taxa servirá como crédito ao fazer o pagamento final 
5. O valor em Euros será convertido em R$ pela cotação do € turismo do dia do pagamento 
6. Possibilidade de parcelamento – Pagamentos a partir de 01/09/21. Consulte! 
7. Apenas o pagamento da taxa de inscrição garante a vaga e o valor da atividade 

 
O preço inclui: 
-  Passeio em Óbidos e Alcobaça 
-  Curso do IST- ULisboa, com 09h/s aula + Coffee-Break 
-  Participação no “Encontro Internacional de Negócios” 
-  Visita técnica a fábrica de cerâmica Fainça Sant` Anna (*) 
-  Visita técnica a Riberalves – Indústria de transformação de bacalhau(*) 
-  Visita técnica a Casa Ermelinda Freitas – Tradicional vinícola portuguesa. Inclui almoço. (*) 
-  Jantar de confraternização 
 
(*) – As visitas técnicas serão consideradas como horas/aula, em certificado complementar e poderão 
sofrer alteração. 
 
 
 

                                                                                                       


