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Protocol Week Summer School 

International School of Protocol in Brussels 

20 a 25 de Julho de 2009 

Introdução 

A “International School of Protocol in Brussels” apresenta a sua primeira “Protocol Week 

Summer School”. Uma semana intensiva de formação no coração da Europa. Uma única 

oportunidade para aprender protocolo, etiqueta e comunicação intercultural num 

ambiente já multicultural e multilingue. 

“Protocol Week Summer School” consiste num conjunto de seminários na área do 

Protocolo Geral, Organização de Eventos, conhecimento das Instituições Europeias e 

internacionais, Protocolo Internacional, Dialogo Intercultural e Comunicação intercultural. 

Estudos de caso é a metodologia utilizada e consiste na analise de acontecimentos reais. 

Este método ajuda os alunos a interiorizar melhor a informação e o conhecimento 

adquirido durante a formação, bem como as suas habilidades para planear, organizar e 

tomar decisões . Visitas às Instituições Europeias e aulas práticas de etiqueta à mesa estão 

previstas no programa. 

 

Objectivos 

- Conhecer as principais regras e técnicas para organizar qualquer tipo de evento; 

- Compreender as Instituições Europeias e o seu inter-relacionamento.  

- Perceber como se organizam visitas e outros eventos nas Instituições internacionais tais 

como seminários, conferências, exposições e recepções; 
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- Entender as relações entre os diferentes Estados Membros e a suas diferenças; 

- Aprender de uma maneira geral como é o protocolo, a etiqueta e a comunicação nos 

vários cantos do mundo, entender e aceitar as diferenças; 

- Aprender as técnicas de comunicação utilizadas para a divulgação de eventos; 

- Explorar as técnicas de publicidade para a divulgação de eventos, bem como a 

preparação das publicações. 

 

Público – alvo 

Jovens e adultos que queiram começar a explorar a área do protocolo, relações 

institucionais e organização de eventos. 

Pessoas que já trabalhem na área do Protocolo e etiqueta que queiram aprofundar a sua 

aprendizagem. 

Profissionais com formação em comunicação, relações públicas, publicidade, marketing e 

organização de eventos que projectem aprofundar o seu conhecimento neste âmbito. 

 

Programa 

20 de Julho 

10h00 – 13h00 – Protocolo e Organização de Eventos 

14h30 – 17h30 – Visita a um espaço de organização de eventos – Tour and Taxis 
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21 de Julho 

9h00 – 12h30 – O Protocolo nas Instituições Europeias 

14h00 – 17h30 – Visita ao Parlamento Europeu 

20h00 – 22h30 – “Dinner chez Grotocola t 27 EU” – Restaurante Capolino – Place Jourdan 

 

22 de Julho 

9h00 – 12h30 – O Protocolo nos 27 Países da União Europeia 

14h00 – 17h30 – Visita à Comissão Europeia 

18h30 – Networking no Chatelain 

 

23 de Julho 

9h00 – 12h30 – O Protocolo nas Organizações Internacionais (NATO, Nações Unidas, 

Vaticano (Holy See) , Ordem de Malta) 

14h00 – 17h30 – Visita à NATO 

 

24 de Julho 

9h00 – 12h30 – Protocolo Oficial – Organização de Eventos, Republicas e Monarquias 

14h00 – 17h30 – A importância do Dialogo Intercultural 

19h00 – Networking na Place du Luxembourg 
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25 de Julho 

9h00 – 12h30 –  Protocolo no Mundo (Ásia, Meio Oriente, África, EUA e América Latina) 

14h00 – 17h30 – Protocolo e Comunicação 

20h00-22h30 – Dinner chez protocolo – Asia – Restaurante Citizen – Place Saint Boniface 

 

Entrega dos certificados de participação 

 

Informação Geral 

Local 

Os seminários serão na “International School of Protocol in Brussels” – Edifício do ETI – 

Rue Froissart, 57 – 1040 Bruxelas 

 

Língua de Trabalho 

Todos os temas serão em inglês bem como as visitas e os Dinners chez protocol 

 

Preços 

Só formação - 800€ por pessoa - 28 horas de formação (5 dias), inclui participação nos 

seminários, 4 visitas, 2 dinner chez protocol, documentação, certificado de participação e 

café. 
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Young Program – 1000€ por pessoa – 28 horas de formação (5 dias), inclui alojamento em 

Pousada da Juventude (quartos duplos), participação nos seminários, 4 visitas, 2 dinner 

chez protocol, documentação, certificado de participação e café. 

Hotel Program – 1800€ por pessoa - 28 horas de formação (5 dias), inclui alojamento no 

Hotel NH da Grand Place (quartos individuais), participação nos seminários, 4 visitas, 2 

dinner chez protocol, documentação, certificado de participação e café. 

 

Acresce o valor da viagem. 

 

Requisitos 

Ter um diploma do 12.º ano e falar e escrever em inglês fluentemente. 

 

Registos 

- Completar a ficha de inscrição 

- Fotocopia do passaporte ou bilhete de identidade 

- Cópia do certificado de habilitações 

Correio – Enviar informações para: International School of Protocol in Brussels, Rue 

Froissart, 57 – 1040 Bruxelas 

Online – Enviar as informações para o seguinte e-mail protocolbrussels@protocolo.com 
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Pagamento 

O pagamento deverá ser feito para a conta da “International School of Protocol in 

Brussels” antes do inicio das aulas. Pré - pagamento é condição para participação. 

 

Data limite: 31 de Maio de 2009 

Inscrições limitadas – 35 pessoas no máximo – 20 pessoas no mínimo  

 

Para mais informações contacte: 

Marta Horta 

protocolbrussels@protocolo.com 

www.protocolbrussels.com  

0032 24007738 

0032 495101796 
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Protocol Week Summer School – Ficha de Inscrição 

Apelido: _____________________________ Nome: _____________________________ 

Número do Bilhete de Identidade: ____________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________ 

Código Postal: ________________ Cidade: _________________ País: _________________ 

Nacionalidade: _____________________ Data de Nascimento: ______________________ 

Telefone Fixo: __________________________ Telemóvel: __________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

Dados Académicos e Profissionais 

Habilitações Literárias: _____________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________________ 

Detalhes Profissionais(Empresa ou Instituição e posição): 

________________________________________________________________________ 

 

Forma de Pagamento: _______________________________________________________ 

 

Data        Assinatura 

__________________      _______________________ 

 


