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Como decidir melhor?
No próximo dia 18 de
Setembro, o Q-Day Conference
2014 vai apresentar
testemunhos de decisores que
constantemente apostam na
inovação e em modelos e
sistemas de apoio à tomada de
decisão.

Sob o tema “Decidir Melhor”, a Quidgest, no âmbito do Q-Day Conference 2014, vai promover um
conjunto de conferências inseridas dentro dos seguintes grupos temáticos: Reindustrialização e
Crescimento Económico; Gestão Pública no Pós-Troika; Tecnologia, Emprego e Qualificação e
Pensamento Estratégico nas Organizações.

Já confirmados como oradores estão Ana Escoval, professora na Escola Nacional de Saúde
Pública, Carlos Matias Ramos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, Jaime Quesado,
presidente da ESPAP, João Paulo Carvalho, administrador da Quidgest, Nicolas Kinting, vice-
presidente D-A-CH da Quidgest.

Paralelamente às conferências irão decorrer workshops gratuitos que visam oferecer aos
congressistas a possibilidade de adquirirem novas competências em Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Documental, Banca e Tecnologia.

A agenda dos workshops já está disponível aqui e as inscrições podem ser feitas através deste
formulário.

As sessões dos workshops decorrem paralelamente às conferências, na Sala 2, no Piso -1 da
Culturgest, com capacidade limitada por sessão. De forma a garantir lugar, a inscrição é
obrigatória e sujeita a confirmação.

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.

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.

“Decidir Melhor” - Q-Day Conference 2014 Onde: Culturgest, Rua Arco do Cego, em Lisboa
Quando: 18 de Setembro, das 9h às 18h
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Faz sentido existir um ponto electrónico
nas empresas? (Poll Closed)

Sim  75.24%  (389 votes)
 

 

Não  24.76%  (128 votes)
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