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Reconhecimento 
profissional

Reconhecer e 
consolidar a 

Industria através de 
padrões 

internacionais, 
práticas, código de 

ética

Aumentar as 
qualificações 

dos 
profissionais 
certificados

Objetivos - Certificação Profissional
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Estabelecer 
níveis de 

conhecimento e 
experiência

Compromisso 
com a 

formação no 
futuro

Aumentar a 
credibilidade  
diferenciação

Realização
Profissional 

Benefícios – Certificação Profissional
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• Programa internacional para profissionais da 
indústria de feiras e eventos 

• Dirigido pela Newevents Academy

• Pretende elevar os padrões de profissionalização do 
setor 

• Requisito mínimo de 1 ano de experiência no setor 

• Deverá completar todo o programa COF

• Deverá participar presencialmente nas 20 horas de 
formação / 5 dias e realizar o exame final de avaliação

• Recertificação a cada 5 anos

Certificação em Organização de Feiras (COF)
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• Evolução Histórica das feiras

• Gestão de Projetos (Gestão de Projetos e 
desenvolvimento de novas feiras, Planeamento 
estratégico), Feiras Híbridas

• Métodos de Captação de Expositores e patrocinadores 
(Processo de Captação e novos modelos de venda a 
potenciais expositores)

• Captação de Público / Visitantes (Processo de Captação 
e qualificação de visitantes)

• Produção, operações e direção de feiras (planificação, 
organização, direção e controlo do projeto)

• Desenvolvimento de plantas e layouts para eventos 

• Desenvolvimento de plantas e layouts atrativos e 
comercializaveis

Certificação em Organização de 
Feiras (COF) – Conteúdos  

Duração

• 5 dias

• 20 horas de Formação
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Garantias:

A formação intensiva dos formadores COF garante:
• Consistência /Qualidade 
• Formados para promover a interação e troca de experiências
• Oferta de exercícios práticos

Adequado aos estilos de aprendizagem adulta
• Áudio
• Visual
• Práticas

Especialistas na área 
• Os formadores são profissionais que trabalham na indústria e 

têm conhecimentos específicos para partilhar

Formadores CEF
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Alguns Testemunhos

Silvia Pardo Domínguez, COF

Expourense – Espanha 

“Após a conclusão do Curso de Organização de Feiras, serviu para fornecer um
referencial teórico ou trabalho prático realizado ao longo dos anos através do meu
posto de trabalho na Expourense. Também é útil ter um certificado oficial de caráter
internacional que certifique os meus conhecimentos fora do setor das feiras.
Centrado não no meu trabalho, nem no departamento de comunicação, este curso
serve para compreender a dor ou o trabalho desenvolvido pelos meus colegas e
colegas noutras áreas como comercial, marketing ou mesmo montagem da feira.”
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Ricardo Durán Rodriguez, COF

Fundación Semana Verde – Espanha

“Tem sido uma experiência muito gratificante ver como se estão a desenvolver os
estudos em torno dos eventos da feira, visto que nosso setor necessita do maior
grau de profissionalização possível, e verificar que a Newevents conseguiu extrair,
em um único curso de uma semana, o aspetos essenciais que qualquer profissional
necessita para ingressar no mundo da organização de feiras. Parabéns". 8
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Nelson Paoli, Cipa Fiera Milano

“Nos dá muita informação referente ao que praticamos diariamente. Curso
Excelente que nos permite aprimorar nossos conhecimentos. Só tenho a agradecer
pela aula sobre vendas e posso dizer que aprendi muito nessa tarde.”

Maria Romano, Francal

“Já participei de vários treinamentos, mas este é bem especifico para o nosso
negócio! Gostei muito!”

Beatriz Pedrouzo, COF
Autobuses Urbanos de Ourense – Espanha

Com a entrega do diploma que certifica a frequência no Curso de Formação em
Organização de Feiras, quero dizer que todos os conhecimentos adquiridos são
objeto de aproveitamento de todos os participantes e também o meu. O
conteúdo do mesmo, devido ao seu estado atual, será útil para o futuro e fará
parte do meu currículo. Muito obrigada.

Alguns Testemunhos
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Portugal
Rua Movimento das Forças Armadas 

Nº30 B 
2845-605 Amora – Seixal  

Tel.: +351 212 548 200  

Info@newevents.com.pt

Brasil
Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar, 
Conj1702
CEP 01311-300 São Paulo - SP Brasil
Tel.: +55 11 3373-7449

info@newevents.com.br


