
 
 

 

 
 

Protocolo, comunicação e 
segurança 

 
 

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa 
Lisboa, 16 de Novembro de 2017 

 
Programa 

 
 

 
09h00 – Acreditação 
 
09h30 – Sessão de abertura  
 
10h00 – Conferência inaugural: O protocolo nos organismos internacionais por 
Bengt-Arne Ulleman, Chefe de Protocolo do Tribunal Internacional de Haia. 
 
10h45 – Pausa para café  
 
11h15 –1º painel: A importância da comunicação e da segurança nos eventos –  
intervenções de  António Brito (NewEvents), Eduardo Guedes de Oliveira (Presidente 
APCE) e Comandante Paulo Flôr (PSP), moderado por Margarida Araújo (APorEP). 
 
13h00 – Foto de grupo e almoço  
 
14h30 – Mesa redonda com a participação de vários autores de livros sobre 
protocolo e organização de eventos, moderada pelo Comandante Fernando Braz de 
Oliveira (APorEP) com Embaixador José de Bouza Serrano, autor do livro “O Livro de 
Protocolo”, Prof. Maria Teresa Otero, autora do livro “¿Cómo se organizan los actos 
corporativos?”, Comandante José Paulo Lucena, autor do livro “Protocolo e Cerimonial 
Militar”, María Gómez Requejo e María de la Serna, autoras do livro “Los básicos del 
protocolo” e Isabel Amaral autora de “Imagem e Sucesso – Guia de Protocolo para 
Empresas” (a confirmar). 
Debate e sessão de autógrafos 
 
16h00 – Pausa para café 
 
16h30 2º painel: Autarquias e protocolo municipal, com intervenções de Pablo 
Fernández Moreno, Ayuntamiento de Benifaió (Valência), Rolando Santos (Câmara 
Municipal de Lisboa) e Jorge Melo Almeida (Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) 
moderado por Angélica Jorge (APorEP). 
 
17h30 – Sessão de encerramento  
 
18h00 – Encerramento e entrega de diplomas. 
 
 
 
     ORGANIZAÇÃO       PATROCÍNIO  
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Duração: 8 horas 
 
Data: 16 de novembro de 2017 
 
Horário: das 09h30 às 18h00 
 
Local: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa 
 
 
Inscrição: A inscrição é considerada definitiva após recepção 
desta ficha de inscrição preenchida e enviada por carta ou e–
mail (geralapep@gmail.com), acompanhada de comprovativo 

do pagamento que deverá ser feito por cheque à ordem da Associação Portuguesa de 
Estudos de Protocolo ou por transferência bancária para o NIB 001 000 003 560 638 000 
162 do BPI. 
 
Confirmação: Será enviada após a recepção da ficha de inscrição. 
 
Prazo de desistência: As desistências têm de ser comunicadas à APorEP por carta ou 
e–mail e só são consideradas aquelas que sejam recepcionadas até 3 dias úteis antes da 
realização das Jornadas. As desistências efetuadas fora do prazo, implicam o pagamento 
correspondente a 50% do preço das mesmas. 
 
Preços: Geral – € 130,00 (Cento e Trinta Euros);  
Associados da APorEP (com as quotas em dia) – € 70,00 (Setenta Euros);   
Associados da APECATE e APCE – € 80,00 (Oitenta Euros);  
Estudantes da Universidade Nova de Lisboa – € 50,00 (Cinquenta Euros).  
O preço inclui material de apoio e certificados de participação; 2 pausas para café e 1 
almoço. 
 
Condições de pagamento: Pagamento a efetuar até à data da realização das Jornadas. 
Em caso de cancelamento deste evento, a APorEP devolve a importância cobrada. 
 
 
Nome___________________________________________________________________________   
 
Entidade ________________________________________________________________________ 
 
Departamento___________________________ Cargo ____________________________________ 
 
Morada _________________________________________________________________________ 
 
C. Postal________ Localidade _____________________ E–mail ____________________________ 
 
Tlm. ________________________________Tlf. _________________________________________ 
 
Pagamento efetuado por Entidade ___Particular ___Contribuinte nº __________________________ 
 
Preços: Geral €130,00 _____________________________________________________________ 

Associados da APorEP (com a quota de 2017 em dia): €70,00_______________________________ 

Associados da APECATE e APCE: € 80,00_________________________________________ 

Estudantes: € 50,00________________________________________________________________ 

 
 
 
 

APorEP – Associação Portuguesa de Estudos de Protocolo  
Travessa do Noronha, nº 17 – 4º 1250–170  LISBOA 

Telemóvel (+351) 913 156 165 ‘ Telefone: (+351) 213 630 380 
 


