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António Manuel Brito, nascido em Portugal há 54 anos, iniciou a sua actividade na indústria das feiras há
quase 25 anos. Dirigiu e organizou mais de 50 Feiras ao longo da sua carreira assim como diversos
congressos internacionais em todo o mundo.
Membro da IAEE – International Association of Exhibitions and Events, MPI – Meetings Professionals
International, entre outras, António Manuel Brito tem também uma longa experiência como conferencista e
participante em diversos congressos de feiras e seminários em Portugal, Espanha, Brasil, USA, Reino Unido,
Bolívia, México, Coreia do Sul, entre outros, assim como tem sido frequentemente convidado para
apresentar diversas palestras em Universidades Portuguesas, Espanholas e Brasileiras sobre a temática de
feiras e eventos. É frequentemente convidado para realizar Análises SWOT e Site Inspections em algumas
das principais feiras e destinos do mundo.
No âmbito do MPI foi membro do EMEA – European & Middle East Advisory Committee e da Comissão de
Formação da AFE, em Espanha, tendo sido também Director da APFC – Associação Portuguesa de Feiras. Na
IAEE pertence ao Board Directors da IAEE European Advisory Council e à CEM Comission, com sede nos
USA, cargos que desempenha com o objectivo de desenvolver a indústria de feiras no mundo, assim como
implementação da formação qualitativa neste sector.
Recentemente foi convidado a representar a IAEE no Brasil e a desenvolver o programa CEM para os
profissionais brasileiros, tendo sido também nomeado, pelo IBEV – Instituto Brasileiro de Eventos – seu
Director Internacional.
Como qualificação profissional, obteve com a classificação de “Notável” pela Universidade de Madrid, o título
de “Experto Profissional en Marketing Ferial”, assim como o CEM - Certificado em Exhibition Management, o
CMP – Certificado em Meeting Planner e a certificação em ROI Methodology.
Reconhecido internacionalmente, António Manuel Brito, desenvolve actualmente actividades de Consultor e
Formador Internacional em Gestão e Marketing de Feiras e Eventos de diversas empresas que se dedicam à
organização e/ou participação em feiras e eventos. Presentemente é o único formador europeu credenciado
pela IAEE como CEM Faculty, tendo já leccionado diversos cursos deste programa contribuindo para a
Certificação CEM de diversos profissionais em todo o mundo.
Como distinção recebeu em 2010 o IAEE Chairman Award em Cerimónia realizada durante a EXPO! EXPO!
Em New Orleans, USA, perante toda a indústria do sector. O “2010 IAEE Chairman Award” é o maior prémio
mundial atribuído como reconhecimento internacional pela sua actividade em prol do desenvolvimento da
indústria de feiras e eventos a nível mundial. Foi também nomeado para Personalidade do Ano na Indústria,
pela conceituada revista espanhola “Expone”.

