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No limiar de uma era de crescimento sem precedentes,  
empresas como a sua estão a ser ultrapassadas por modelos  
de negócio disruptivos, de crescimento acelerado,  
virados para o mercado global que assumem a tecnologia  
e a informação como ativos-chave. 

Nos próximos 20 anos, com o crescimento exponencial  
de tecnologias cognitivas sofisticadas, assistiremos  
a um nível de transformação superior ao dos últimos 300.  

A Inteligência Artificial revolucionará a natureza do trabalho,  
a forma como analisamos dados, prevemos o futuro e tomamos  
decisões, mas vai também exigir uma nova interação entre 
Homem e Máquinas.

Venha descobrir como estas transformações podem ser  
integradas, com estratégias de aprendizagem inovadoras,  
na sua organização e diferenciar-se num mundo em constante 
mutação.

Esperamos por si no dia 17 de outubro para desafiar  
os seus paradigmas e ajudá-lo a reinventar o futuro!
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ORADORES
Gerd Leonhard 
Future Strategist and CEO @ The Futures Agency
(Conferência + Transformation LAB#1) 

Luís Martins 
Head of Marketing @ IT People Innovation
(Transformation LAB#4)

Vivian Heijnen 
Co Founder 70:20:10 Institute/Managing Director Tulser
(Transformation LAB#5)

Alberto Rendo 
HR Manager @ IKEA Industry PF
(Transformation LAB#5)

Manuela Veloso 
Head of The Machine Learning Department 
@ Carnegie Mellon University, EUA 
and Co-Founder of RoboCup
(Conferência + Transformation LAB#2) 

Laura Overton 
CEO and Founder @ Towards Maturity
Fellow of the Chartered Institute of Personnel and Development  
( CIPD ) and of the Learning and Performance Institute, UK
(Conferência + Transformation LAB#3)



CONFERÊNCIA

Gerd Leonhard 
Towards Exponential Growth
Antecipar o futuro num mundo  
de Tecnologias exponenciais

Manuela Veloso 
Human AI Interaction 
Como a nossa interação com a Inteligência 
Artificial vai impactar o futuro  

Acreditação

Abertura da Conferência

8h15m > 9h

9h > 9h15m

Coffee Break

Q&A 

11h30m > 12h

13h > 13h45m

9h30m > 10h30m

10h30m > 11h30m

12h > 13h
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PROGRAMA
TRANSFORMATION LABS

Gerd Leonhard
MegaShifts
Tirar partido das “MegaShifts”  
para fazer crescer o seu negócio

TRANSFORMATION 
LAB#1

TRANSFORMATION 
LAB#3

TRANSFORMATION 
LAB#2

TRANSFORMATION 
LAB#4

TRANSFORMATION 
LAB#5

Manuela Veloso
Machine Learning
Usar a IA para aumentar a sua  
capacidade de prever e tomar decisões

Laura Overton
Ready for the Future of Learning?
Integrar estratégias de aprendizagem 
inovadoras na sua organização

Luís Martins
Augment your Reality
Como tirar partido da 
Realidade Aumentada?

Vivian Heijnen
Alberto Rendo
70:20:10
Alavancar a performance  
e utilizar 100% do potencial

15h > 17h (GMT )

Laura Overton 
Learning Transformation 
in the changing world of work
Impactar pessoas e organizações 
através da inovação na aprendizagem



Gerd  
Leonhard

A Transformação digital e tecnológica é já uma realidade inegável; O que antes parecia mera ficção  
científica hoje transformou-se em factos científicos: automóveis autónomos, objetos conectados à cloud,  
máquinas que pensam e comunicam connosco, avanços surpreendentes na engenharia de materiais,  
genética e nanotecnologia… Estamos verdadeiramente no início de uma era de transformações  
e crescimento exponenciais. 

Que oportunidades e desafios teremos de considerar e superar neste contexto? Como podemos minorar 
o impacto negativo dos avanços tecnológicos sem anular as suas vantagens? Que competências serão 
necessárias num futuro em que as máquinas poderão fazer uma grande parte do nosso trabalho atual? 
Compreenda melhor o que aí vem, para moldar o seu futuro, numa era de crescimento sem 

precedentes.

 CONFERÊNCIA
 TOWARDS EXPONENTIAL GROWTH
Antecipar o futuro num mundo de Tecnologias exponenciais

As “MegaShifts”, ideia-chave do mais recente livro de Gerd Leonhard  
“Technology vs. Humanity”, incluem a digitization e a mobilization (ambas evidentes),  
bem como a automation (que alavancará a transformação de todos os sectores de atividade),  
a virtualization (possibilidade de trabalhar na e a partir da cloud), a datafication (a informação  
é o novo “ouro”), a cognification (tudo está a ficar smart) e a robotization.

Para ser bem-sucedido, para além de conhecer as “MegaShifts”, terá de imaginar a vida em 2025  
e voltar do futuro para reinventar o seu negócio!

 TRANSFORMATION LAB#1
 MEGASHIFTS
Tirar partido das “MegaShifts” para fazer crescer o seu negócio
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Oferta do livro  
de Gerd Leonhard



As potencialidades e ameaças da Inteligência Artificial são controversas. Contudo, será que  
compreendemos bem o que é e quão avançado está o seu desenvolvimento? 

Os robôs autónomos são exemplos particularmente interessantes de IA por serem capazes de processar 
informação sensorial, planear e executar tarefas, bem como circular autonomamente. 

A Professora Manuela Veloso desenvolveu várias gerações de robôs autónomos, ao longo de mais de duas 
décadas, entre os quais os CoBot, robôs com capacidade de aprender e interagir com os seres humanos  
e de explicar as suas experiências na nossa linguagem. 

Se quisermos tirar inteiro partido da nossa complementaridade com a Inteligência Artificial em termos de 
perceção, cognição e atuação, à medida que ela se torna mais presente no quotidiano, é necessário adquirir 
novas competências para compreender e interagir melhor com ela.

 CONFERÊNCIA
 HUMAN AI INTERACTION
Como a nossa interação com a Inteligência Artificial vai impactar o futuro

Manuela   
Veloso

 TRANSFORMATION LAB#2
 MACHINE LEARNING
Usar a IA para aumentar a sua capacidade de prever e tomar decisões

Machine Learning é uma área de desenvolvimento que visa a “aprendizagem de execução de tarefas,  
pelos computadores, sem que sejam especificamente programados para elas”. Relacionada com a análise 
exploratória de dados, um método utilizado para fazer previsões, permite-nos também, através da análise 
de relações e tendências históricas nos dados, aceder a conclusões complexas e pouco evidentes.

Neste workshop vamos:
• Compreender os processos de tomada de decisão em cenários de incerteza;
• Conhecer os princípios-base de algoritmos relacionados com Machine Learning, como o deep learning  
 e o deep reinforcement learning;
• Debater questões do seu interesse relacionadas com a tomada de decisão.
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As transformações no mundo do trabalho criam desafios e oportunidades únicas às empresas que, por 
sua vez procuram colaboradores ágeis e capazes de liderar a mudança. Neste contexto, os responsáveis 
de L&D têm um papel fundamental nas suas organizações.

As evidências indicam que as organizações com melhores resultados nem sempre são quem tem  
um orçamento ou equipa de L&D maior. Conheça as inovações implementadas pelas empresas que melhor 
lidam com este desafio e descubra como instalar, com resultados visíveis, esta transformação  
na sua organização.

Nesta sessão partilharemos conclusões retiradas de uma amostra com mais de 35.000  
colaboradores e 5.500 responsáveis de L&D que indicam:

• O que está a impulsionar a aprendizagem do futuro.
• Que estratégias de aprendizagem inovadoras têm mais impacto.
• Como liderar a Transformação da Aprendizagem na sua organização.

 CONFERÊNCIA
 LEARNING TRANSFORMATION IN THE CHANGING WORLD OF WORK
Impactar pessoas e organizações através da inovação na aprendizagem

Laura  
Overton

A aceleração da transformação que está a ocorrer no mundo do trabalho tem um impacto significativo  
na formação. 

Venha partilhar as suas ideias e preocupações sobre as novas competências e as estratégias possíveis para 
implementar ações inovadoras e consequentes nos processos de aprendizagem da sua organização.

Através de uma abordagem eminentemente prática, poderá partilhar e obter feedback personalizado da Laura 
Overton sobre as estratégias de aprendizagem da sua organização e como estas terão de evoluir  
para superar os seus futuros desafios.

 TRANSFORMATION LAB#3
 READY FOR THE FUTURE OF LEARNING?
Integrar estratégias de aprendizagem inovadoras na sua organização
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Luís  
Martins

A Realidade Aumentada (RA) vai transformar a forma como interagimos com a realidade que nos rodeia  
em contexto de negócios e de lazer. Hologramas, Avatares e conteúdos que nos habituámos a ver  
exclusivamente online estão já disponíveis ou a “migrar” para a realidade física.

Conheça as vantagens da RA para a sua organização e como tirar partido dela para surpreender  
clientes e colaboradores. Descubra como evitar erros e integrar com sucesso a RA nos processos  
da sua empresa. 

Neste workshop os participantes terão a possibilidade de testar smartglasses (Epson Moverio,  
Microsoft Hololens) e ter uma experiência ao vivo de Realidade Aumentada.

 TRANSFORMATION LAB#4
 AUGMENT YOUR REALITY
Como tirar partido da Realidade Aumentada?



Para muitas organizações a função do L&D ainda é (apenas!) disponibilizar  
cursos online ou em sala. Esta realidade assenta na crença de que só  
é possível melhorar a performance através da aprendizagem formal.  
Existe, porém, uma alternativa mais eficaz para transformar  
conhecimento em performance. 

Chegou o momento de mudar!

Aumente o impacto da sua estratégia de L&D estruturando-a à luz  
do mix 70:20:10, com intervenções de aprendizagem formal e informal  
em contexto de trabalho.

Experimente e ponha à prova o Referencial 70:20:10!

Ao participar neste Transformation Lab junta-se a uma sessão 70:20:10  
interativa, que assentará em casos práticos, possibilidades de colaboração e 
oportunidades de aplicar os princípios 70:20:10 ao contexto da sua empresa.

Neste Lab analisamos como o Referencial 70:20:10, utilizando 100%  
do potencial humano, impacta os resultados operacionais e coloca  
as áreas de GRH e L&D no centro das iniciativas estratégicas para  
aumentar a competitividade das organizações.

Partilharemos, também, experiências de departamentos de L&D  
de grandes organizações internacionais.

Junte-se a nós!

 TRANSFORMATION LAB#5
 70:20:10
Alavancar a performance e utilizar 100% do potencial

Vivian  
Heijnen

Alberto  
Rendo



450€

350€

700€

2 400€

2 800€

560€

1 920€

2 240€

630€

2 160€

2 520€

CONFERÊNCIA

PREÇO
NORMAL

ATÉ 30  
JUNHO  
(20%)

ATÉ 15 
SETEMBRO 

(10%)

SUPER 
EARLY
BIRD

EARLY
BIRD

COMPRAR BILHETES

TRANSFORMATION LAB

1 PASSE
(CONFERÊNCIA + LAB)

1 PASSE VIP
(CONFERÊNCIA + LAB)

5 PASSES
(CONFERÊNCIA + LAB)

5 PASSES VIP
(CONFERÊNCIA + LAB)

600€ 540€480€

INCLUI CONFERÊNCIA TRANSFORMATION  
LAB

CONFERÊNCIA  
+ LAB

PASSE 
VIP

Welcome Kit

Certificado de participação

Welcome Coffee

Coffee-break (manhã) 

Almoço

Networking Breakfast  
com Oradores

Estacionamento no Centro  
de Conferências

Livro “Technology vs. Humanity” 
de Gerd Leonhard

Acesso ao Vídeo  
Conferência durante 3 dias 

Desconto BTSUMMIT 2018 
(-20% até ao final de janeiro 

2018)
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+ A ESTES VALORES ACRESCE O IVA À TAXA EM VIGOR

+351 21 319 1960
btsummit@cegoc.pt

www.btsummit-cegos.com

BILHETES

mailto:btsummit@cegoc.pt
http://www.btsummit-cegos.com
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40€1 LIVE STREAMING
EARLY BIRD

BILHETES EARLY BIRD -20%
ATÉ 30 DE JUNHO

BILHETES NORMAIS

l Acesso ao vídeo até 23 de outubro
l Acesso a toda a Conferência em Live Streaming  
 - 9h30m às 13h45m (GMT)
l Oferta limitada aos primeiros 200 acessos

l Acesso ao vídeo até 23 de outubro
l Acesso a toda a Conferência em Live Streaming  
 - 9h30m às 13h45m (GMT)

1 LIVE STREAMING
NORMAL 50€

BILHETES

mailto:btsummit@cegoc.pt
http://www.btsummit-cegos.com


ALGUMAS DAS EMPRESAS QUE ESTIVERAM PRESENTES

350
participantes
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https://www.youtube.com/watch?v=lFN51OFZjh4
mailto:btsummit@cegoc.pt
http://www.btsummit-cegos.com

