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O evento BusinessRail está com inscrições abertas para a sua 

próxima edição na China. 
 

De 9 a 20 de outubro de 2019 empresários de diversas nacionalidades e setores farão 
parte da comitiva que participará de atividades culturais e de negócios na China. 

 
Lisboa, 29 de agosto de 2019 . O BusinessRail é um evento de experiências, que reúne iniciativas de crescimento 
profissional e pessoal.  
 
Inaugurado em Portugal em novembro de 2018, o BusinessRail organiza a sua terceira edição usando o trilho da ferrovia 
como um elo comum para reunir pessoas com objetivos de crescimento pessoal e profissional. Desde o seu lançamento, o 
BusinessRail tem contado com a participação de empresários de diversas nacionalidades que partem das suas cidades de 
origem para formar parte da comitiva internacional desde a primeira cidade do itinerário que é feito em trem. 
 
O programa do evento desenvolve-se tanto dentro do trem como nas cidades do trajeto (no primeiro ano o trem partiu de 
Lisboa ao Porto e em junho deste ano foram percorridas as cidades de Barcelona, Madri, Lisboa e Porto). Dentro do 
vagão, os profissionais de diversos setores econômicos fazem apresentações de seus projetos e iniciam ações de relações 
internacionais. Nas cidades de parada, a comitiva participa de seminários, workshops, visitas empresariais e institucionais. 
Dentre os participantes destas viagens, a maioria empresários, estão também expositores e palestrantes a caminho dos 
congressos, fóruns e feiras com os quais o BusinessRail faz acordos de colaboração. 
 
Cada edição do evento BusinessRail tem um percurso único que permite a todos os participantes visitarem novas 
localidades e explorarem oportunidades empresariais. A crescente demanda por redes de negócios eficazes que otimizem 
o tempo produtivo e, ainda assim, ofereçam vivências humanas foi a motivação para a criação deste projeto pela sua 
fundadora Gabriela Faria de Oliveira, também CEO do CIC - Centro Internacional de Cultura. 
 
A experiência na organização de eventos de negócios, sociais e culturais em âmbito internacional foi chave para criar um 
programa turístico em cada cidade onde as performances, a gastronomia e os passeios tradicionais têm grande 
importância. A face mais contemporânea de cada cidade também é conhecida através dos eventos e experiências sociais 
que envolvem o público local como anfitrião da comitiva internacional. 
 
O China BusinessRail acontecerá de 9 a 20 de outubro de 2019.  
 
O BusinessRail é organizado pelo CIC - Centro Internacional de Cultura, pela JEUNE - Organização de Jovens Empresários 
da União Europeia e pela Federação Sino-PLPE e conta ainda, com a co-organização da AJEPC - Associação de Jovens 
Empresários Portugal-China e com a CJLP - Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. 
 
O programa do China BusinessRail de 2019 será desenvolvido durante doze dias nas cidades de Pequim, Xangai, 
Shenzhen, Hong Kong e Macau.  
 
A comitiva do China BusinessRail 2019 participará ainda do programa multisetorial que inclui:  
 
- o Congresso Internacional de Direito - VII CID -  que abordará o tema “Os meios alternativos de resolução de conflitos 
no contexto Internacional: Arbitragem e Mediação”. Organização: CJLP - Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. 
- as feiras conjuntas MIF|PLPEX. Nesta 24ª edição a Feira Internacional de Macau propõe o tema “Cooperação - Chave 
para oportunidades de negócios” e, simultaneamente, haverá uma edição da PLPEX - Exposição de Produtos e Serviços 
dos Países de Língua Portuguesa. A organização é do IPIM - Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau e da AJEPC - Associação de Jovens Empresários Portugal-China. 
- o V Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa, este último também tem organização 
da AJEPC. 
 
O público do BusinessRail 
 
O público do BusinessRail é multisetorial e internacional. 
São pessoas do mundo empresarial ou associadas às entidades representadas pelo Conselho Consultivo, Apoios e 
Patrocinadores do evento. Além destes, participam executivos C-Level, empresários, empreendedores, produtores, 
comerciantes, advogados e juízes, organizadores de eventos setoriais, consultores e representantes de instituições 
públicas das cidades visitadas.  
O público local caracteriza-se pelos altos executivos das empresas visitadas nas cidades do programa, pelos coletivos 
setoriais convidados para os eventos regionais e pela mídia nacional e internacional. 
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Perspectiva de expansão 
 
“Em 2020 novas edições do Iberian e do China BusinessRail serão realizadas. Serão lançadas novas edições como a 
‘Central Europe BusinessRail’ fazendo o trajeto em trem com atividades pelas cidades de Bruxelas, Amsterdão, Berlim, 
Praga, Bratislava, Budapeste, Liubliana, Veneza e Roma e serão lançados os seminários de networking em outros 
continentes passando por cidades como São Paulo, Dubai, Cidade da Praia, Bahrain, Beirute, Maputo, Luanda, São Tomé 
e Bissau. 
Em 2024 realizaremos uma edição que remonta aos antigos percursos da Rota da Seda, mas agora sobre trilhos, ligando                                     
Pequim à Lisboa em um BusinessRail de vários dias, onde a entrada e saída de empresários permitirá uma constante                                     
renovação de contactos e experiências ao longo do caminho”, prevê Gabriela Faria de Oliveira. 
 
 
Informações 
 
Os interessados no BusinessRail Experience podem acessar www.businessrailexperience.com  para: 

- consultar as informações sobre as anteriores edições, a galeria de fotos e o canal de vídeos com as atividades e 
depoimentos de quem já passou pela experiência. 

- descarregar o programa preliminar do China BusinessRail. 
- acompanhar as atualizações sobre a incorporação de novos palestrantes e as empresas a serem visitadas. 

 
Inscrições 
 
As inscrições de empresas, entidades e indivíduos para o China BusinessRail encontram-se abertas exclusivamente através 
do site www.businessrailexperience.com . 
 
Organizadores, co-organizadores, Parceiros, Apoios Institucionais e Patrocínio atuais 

 
 

PARA IMPRENSA 
Contato: Cristina Aguiar - Relações Públicas Internacionais  
E-mail: pr@businessrailexperience.com      |     T. +351 213 579 350 
Sala de Imprensa Virtual: Businessrailexperience.com/press 
Redes Sociais: Twitter       |      Facebook      |      Instagram 
BusinessRail | Rua Castilho, 13D - 6ºB - Sala 2. CP 1250-066, Lisboa, Portugal. 
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