
Mário Ceitil
Presidente da APG

08h30 – 09h00 

Receção dos 
participantes

09h00 – 09h30 

Boas vindas 
e introdução

A sociedade não acompanha o ritmo das 
mudanças. Esta é uma das conclusões do Global 
Risk Report 2017, do World Economic Fórum.

Trabalho e emprego; competências e 
neurociência; inteligência artificial e robótica 
exigem maior e melhor governação a nível dos 
países, das sociedades e das empresas.

Estamos a braços com uma revolução onde os 
paradigmas atuais não são as respostas do 
futuro.

Numa data em que se assinalam os 50 anos do 
Encontro Nacional da APG quisemos lançar um 
debate global e abrangente.

Uma reflexão sobre o que somos e o que 
seremos. Tendo presente que no centro só existe 
uma variável fixa: as Pessoas.

09h30 – 11h00 

PAINEL 1   
Robótica e Inteligência Artificial
Em 2013, um estudo da Universidade de Oxford chamou a atenção para o facto de que 
47% dos empregos nos Estados Unidos estariam ameaçados pelos robôs. Em 2014, o 
mesmo grupo de investigadores concluiu que no Reino Unido, 35% dos empregos 
estariam ameaçados entre os próximos 10 a 20 anos pelo avanço da robótica. Até 2025, 
estima-se que 60 milhões de postos de trabalho em fábricas sejam eliminados em todo o 
mundo. Simultaneamente e a par com estes números aparentemente assustadores, a 
robótica e a inteligência artificial estão a atingir avanços tecnológicos significativos e 
parece ser um mundo de oportunidades. De que falamos? Que desenvolvimentos 
tecnológicos estão a ser realizados?

Luís Ramada Pereira
Consultor e 
Investigador em 
Inteligência Artificial

Sofia Tenreiro
Diretora-geral da 
Cisco Systems Portugal

MODERADOR
Paulo Camacho
Consultor e Jornalista

16 de novembro 2017 Lisboa, Centro Cultural de Belém
Sala Sophia de Mello Breyner

APRESENTADORA
Sara Antunes de Oliveira

Pedro Lima
Investigador do Instituto 
de Sistemas e Robótica  
e Professor no Instituto 
Superior Técnico

João Almeida
Associate Partner, 
People Advisory 
Services da 
Ernst & Young

Vítor Antunes
Diretor de Middle Office 
da ManpowerGroup 
Portugal



Manuel Beja
Head of People & 
Organization da 
Novabase

Afonso Carvalho
Presidente da 
APESPE RH

11h15 – 12h45

PAINEL 2   

Trabalho e Emprego

Haverá trabalho para todos quando as tecnologias 
tomarem definitivamente conta do mundo em que 
vivemos? Que empregos nos esperam no futuro? Como 
preparar as empresas para as novas formas de trabalhar? 
Como se desenvolverão os Estados, cada vez mais globais, 
para fazer face ao impacto dos fluxos migratórios no 
emprego? Ter trabalho e ter emprego serão a mesma coisa?

São estas e muitas mais questões que animarão o painel 
onde os intervenientes, além de partilharem as suas 
experiências profissionais, serão desafiados a pensar no 
futuro e a encontrar novas definições, novos 
procedimentos, novas realidades para o mundo laboral que, 
a médio prazo, será definitivamente diferente.

Sandra Rebelo
Diretora de 
Desenvolvimento e 
Direção de Pessoas da 
Galp

Manuel Carvalho
da Silva
Investigador do Centro 
de Estudos Sociais da 
Universidade de 
Coimbra

MODERADORA
Catarina Guerra Barosa 
Diretora da revista 
«Pessoal»

12h45 – 14h30   Almoço 

Diogo Alarcão
CEO da Mercer 
Portugal

14h30 – 16h00

PAINEL 3   

Pessoas e Competências

Que novas competências urgem? Serão as 
competências com cada vez maior complexidade 
cognitiva uma nova realidade? Estaremos perante 
um "salto como pessoas" ou na senda de uma nova 
humanidade? João Antunes

Group HR Director 
da Sovena

Teresa Nascimento
Diretora de RH 
do Millennium bcp

Joana Queiroz 
Ribeiro
Direção de Pessoas e 
Organização da 
Fidelidade (DPE)

MODERADOR
Francisco Cesário
Secretário geral da APESPE RH, Professor no 
ISPA e na Universidade Europeia

Carlos Figueiredo
Diretor de RH da 
Unilever Jerónimo 
Martins

11h00 – 11h15   Pausa para café



Investimento     
Sócios efetivos e coletivos: 95,00€

Não sócios: 150,00€
Acresce IVA à taxa legal em vigor

Inclui: assistência às sessões e coffe-break

www.apg.pt

Tel.: 213 522 717  |  global@apg.pt

Informações e inscrições

Ricardo Cayolla
Neuroscience Research 
Project Coordinator da 
Porto Business School

Nuno Colaço
Fundador e Presidente 
da Hapinez - Centro de 
Excelência para a 
Psicologia

16h00 – 17h15

PAINEL 4   

Neurociência e Gestão

Estando ainda na pré-história do conhecimento do cérebro, o que sabemos
 hoje é infinitamente superior ao que sabíamos há 2 décadas atrás, com repercussões 
impressionantes na nossa vida, na forma como decidimos, como aprendemos e como 
nos relacionamos. Neste painel, iremos abordar o fim de alguns dos mitos relacionados 
com o funcionamento do cérebro e debater os insights mais importantes que têm 
surgido na investigação científica nesta área, bem como perceber como nos podem 
ajudar a gerir os grandes protagonistas do futuro da gestão: as Pessoas.

Jorge Marques
Escritor

MODERADORA
Paula Marques
Executive Director da 
Formação Executiva da 
Porto Business School

Elsa Carvalho
Diretora de Recursos 
Humanos da REN e 
Vice-presidente da APG

17h15 

Encerramento 
dos trabalhos

Inscrições Abertas

Inscreva-se já!
Notas
• programa sujeito a eventuais alterações
• existem condições especiais de participação para os estudantes e desempregados
• as inscrições como estudantes ou desempregados só podem ser aceites com o envio do respetivo comprovativo
• o almoço não está incluído no valor da inscrição

Organização Parceiro Institucional Platina Ouro

AnimaçãoApoio Media PartnersBronze

Prata


