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Programa – 17 outubro
08:30

Receção dos participantes

09:15

Sessão de abertura pelo Presidente da Câmara
Municipal – Emídio Sousa
Intervenção de Domigos de Andrade – Diretor do Jornal
de Notícias
Intervenção de Vincent Subilia – Presidente da Câmara
de Comércio e Indústria de Genebra
Intervenção do Embaixador da República Checa em Portugal
Momento CIP: O futuro do trabalho em Portugal – O impacto
na zona Norte
1º Painel – O Futuro do Trabalho

O papel das empresas
A perspetiva dos CEO’s
Pedro Carvalho

Direção Estratégia de Inovação e Tecnologia,
Altice Labs

António Saraiva

Presidente do Conselho Geral e da Direção da CIP

Ana Sousa

VP People da Farfetch

José Lopes

Diretor da EasyJet para Portugal

Pedro Ivo Carvalho
Moderador

Diretor Adjunto do Jornal de Notícias

Coffee-break
Atuação musical de Ricardo Azevedo e Margarida Neto
2º Painel – O Futuro do Trabalho

O que vai mudar
A opinião dos especialistas
André Fonseca Ferreira

Co-Founder Head of Moonshots @ Chain Reaction

José Caldeira

Administrador Executivo do INESC-TEC

Grégoire Evéquoz

Autor do Livro A carreira profissional 4.0, tendências
e oportunidades

Pedro Ivo Carvalho
Moderador

Diretor Adjunto do Jornal de Notícias

13:15

Almoço de networking (inscrições limitadas)

14:30

Biztalks
Mindset para vencer
Fred Canto e Castro

Definir, descobrir e desenvolver o talento
Angeles Gris

Desenvolver equipas produtivas
Enrique Jiménez

A Ciência da liderança
Sérgio Almeida
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Todo o dia

Meetings
Reuniões individuais, exclusivamente dedicadas a si.
Terá a possibilidade de reunir pessoalmente com as
entidades que o poderão ajudar a potenciar o seu negócio
externamente, com a perspetiva de aceder a novos mercados
externos e a aprofundar os processos de internacionalização.
As iniciativas colocam em contacto parceiros adequados,
fomentando a interação e o estabelecimento de processos
colaborativos, tornando as empresas mais preparadas para
os desafios da nova economia global..
Speed Recruitment
Uma iniciativa promovida pelas empresas que estão
em processo de recrutamento e que marcarão presença
no Fórum Bizfeira.
As entidades/empresas terão a oportunidade de apresentar
as suas ofertas, tendo o/a candidato/a a possibilidade
de conhecer os detalhes da oferta e realizar uma breve
entrevista. Esta é uma solução de recrutamento que permite
à empresa concentrar-se unicamente no candidato/a e
identificar facilmente se as competências correspondem às
necessidades apresentadas.
09h00 – 18h00
Contacto direto com entidades/empresas presentes no
bizspace. Traga o seu currículo.
14h30 – 16h00
Sessão de apresentação das ofertas de trabalho das
entidades/empresas presentes no espaço bizspace.
Bizspace
Neste espaço poderá encontrar os produtos e serviços
que as nossas empresas oferecem.
Pretende-se neste espaço promover o estabelecimento
de parcerias e contactos entre os vários intervenientes.
Será um momento de partilha do que melhor se faz no
território potenciando-se os negócios através de momentos
de networking e troca de experiências.
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Sessões paralelas
14:00 – 17:00

Tu Na Europa – Fundação da Juventude
O Tu Na Europa é a implementação a nível nacional do Diálogo Jovem da União Europeia que é um processo articulado ao
nível europeu, com implementações nacionais, que decorre de
janeiro de 2019 a julho de 2020 e que em Portugal é coordenado
pelo Conselho Nacional de Juventude. Este ciclo, sob o tema
Criar oportunidades para os jovens pretende consultar os jovens, do 16 aos 30 anos, sobre que medidas deverão ser implementadas para o cumprimento dos Objetivos para a Juventude:
7. Emprego de qualidade;
8. Educação de qualidade;
6. Avançar a Juventude Rural.

15:00

Oficina de Projectos Inovação Social
Workshop e partilha de experiências entre equipas com
projectos de intervenção social em diversos estádios de desenvolvimento. Orientada pela ATES – Área Transversal da
Economia Social da Universidade Católica Portuguesa
Esta iniciativa realiza-se ao abrigo do Programa Norte 2020,
no âmbito do projecto CEETSM promovido pela ADRITEM
em parceria com a UCP e a AECOA.

15:30

Workshop “Spiela” com Ivan Kayima
Spiela é um marketplace onde os usuários registam e pesquisam oportunidades de emprego num espaço seguro, que
permite a ambos elevar o seu sucesso a novos patamares.
Constitui-se como uma rede colaborativa de capacitação
dos jovens, que tem por missão envolver aqueles que possuem menos oportunidades, assegurando-lhes um espaço
onde seja possível a aprendizagem, o apoio e a colaboração,
para além de estimular a interação com outros jovens, entidades e empresas.
Dentro das suas atividades destinados aos jovens destaca-se: eventos de networking; orientação profissional através de
Influenciadores que dominam áreas de formação especifica;
elearning através do qual partilham dicas e conselhos práticos
para os jovens que desejam criar carreiras; promoção de troca
de perguntas e respostas on-line com pessoas influentes.

Organização

Patrocinadores

Media Partner
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