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Dia 18 de Setembro, na Culturgest

É já no dia 18 de Setembro próximo que, na Culturgest, se

realiza o Encontro Anual da Quidgest que visa contribuir para a

definição de novos caminhos globais no sector das Tecnologias

da Informação e vai premiar as melhores análises aos

processos de decisão

29-07-2014

As tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente o

software, podem ter um papel de grande relevância na definição e

concretização dos novos rumos e opções para o desenvolvimento

económico e maior competitividade de Portugal.

Sob o tema “Decidir Melhor”, o Q-Day Conference 2014 tem como

principal objetivo debater as perspetivas para o futuro em diferentes

setores, através da apresentação de exemplos de decisores que

constantemente apostam na inovação e em sistemas de apoio à gestão

e à tomada de decisão. A iniciativa realiza-se no dia 18 de Setembro, na

Culturgest, e conta com o apoio principal da Caixa Geral de Depósitos.

Para concretizar este importante debate na sociedade Portuguesa,

numa altura chave para o futuro do País, o Q-Day Conference 2014 irá

reunir especialistas das mais diversas áreas de conhecimento para

constituir um espaço único de debate e reflexão nos seguintes painéis

temáticos: 

- “Reindustrialização e Crescimento Económico”

- “Gestão Pública no Pós-Troika”

- “Tecnologia, Emprego e Qualificação”

- “Pensamento Estratégico nas Organizações”

Para João Paulo Carvalho, Administrador da Quidgest, “o Q-Day

Conference constitui já uma referência anual no sector, e acreditamos

que o debate sobre o papel das tecnologias e os processos de decisão

são fundamentais para a retoma económica e competitividade do país”.

A 6.ª edição do Q-Day Conference será também palco da entrega do

“Prémio Decidir Melhor”, uma iniciativa pioneira da Quidgest que visa

contribuir para um melhor conhecimento dos processos de decisão em

Portugal. Os trabalhos premiados serão divulgados e distribuídos de

forma alargada, no sentido de elevar o nível de notoriedade e relevância

do tema para todos os potenciais interessados.
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Tradicionalmente, cada edição do Q-Day Conference coloca um país

emergente em destaque. Este ano o país convidado será Marrocos,

sobre o qual serão abordadas as potencialidades deste mercado que

representa, atualmente, um dos principais países de destino das

exportações portuguesas.

As inscrições para o Q-Day Conference 2014 já estão abertas e o

registo pode ser realizado gratuitamente através do site

www.quidgest.pt/qday.
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